
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
 
Aos onze do mês de Abril do ano de 2018, às 19 horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Sessão Ordinária, sob a 

presidência do vereador Tarcísio Bertoldo. Após declarar abertos os trabalhos, foi 

solicitado a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de 

Dirlene Aparecida Tomaz, Edvaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, 

Inácio Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tayrone Arcanjo Guimarães, Tarcísio 

Bertoldo, Valdeci Silva e Zaino Gomes Martins.  Ato contínuo fez-se a leitura da Ata 

da Reunião Ordinária de vinte e oito do mês de março de 2018, levada ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Ata foi aprovada por 

todos os vereadores. Antes de iniciar as votações da noite, o Presidente Tarcísio fez 

uma consulta ao plenário a fim de decidir se os parlamentares votariam ou não o 

Projeto de Lei nº 1.945/2018 em turno único em virtude da relevância da matéria. 

Todos os vereadores votaram pelo turno único. Assim se deu início as votações da 

noite. Em turno único, Projeto de Lei 1.945/2018 de autoria do Executivo Municipal, 

que autoriza entidade a explorar o espaço destinado à instalação de barracas 

durante as festividades da Festa do Bom Jesus e dá outras providências. Foi 

solicitada pelo Presidente da Casa a leitura da mensagem do Projeto, após leitura o 

mesmo foi levado ao Plenário para discussão. Manifestou-se o vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães, após cumprimentos formais, o vereador argumentou que em 

sua opinião o Prefeito Municipal tomou a atitude mais acertada quando decidiu por 

colocar em votação na Câmara o Projeto que sede de modo formal o espaço a favor 

do Hospital Júlia kubitschek e observou que o espaço da Codorna também era 

utilizado pela APAE, assim, quis saber como ficaria a situação da Associação, mas 

os colegas também não tinham informações. O vereador quis saber quanto ao 

espaço cedido por cessão ao SEVOR, se este já estaria à disposição da Entidade, e 

também não houve informações. Questionou ao vereador José Ronaldo e o mesmo 

respondeu que também não tinha qualquer informação. Por fim, sugeriu ao 

Presidente que cobrasse posição do Executivo a respeito do espaço para o SEVOR 

por ofício. Continuando a discussão, requereu a palavra o vereador Zaino Gomes 

Martins, após cumprimentos formais, o vereador solicitou ao Presidente Tarcísio que 



após a realização do Jubileu do Senhor Bom Jesus, requeresse junto a Assistência 

Social para que apresente os valores arrecadados no período de realização da 

Festa. Em seguida Tarcísio afirmou ao vereador que irá atender seu pedido. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar o 

Presidente declarou aberta a votação. Aqueles que concordassem com o Projeto 

deveriam permanecer como estavam. O Projeto de Lei 1.945/2018 foi aprovado em 

turno único por todos os vereadores. Em turno único, Projeto de Lei 1.946/2018 de 

autoria do vereador Valdeci Silva, que “Denomina via Pública de “José Tomás”. Foi 

solicitada pelo Presidente da Casa a leitura do Projeto, após leitura o mesmo foi 

levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o 

Presidente declarou aberta a votação. Aqueles que concordassem com o Projeto 

deveriam permanecer como estavam. O Projeto de Lei 1.946/2018 foi aprovado em 

turno único por todos os vereadores. Em sequência foi feita a leitura da Indicação nº 

044/2018, de autoria do vereador Zaino Gomes. Levada ao plenário para discussão 

manifestou-se o vereador Tayrone. O vereador lembrou que também havia realizado 

indicações relacionadas a reparos na pista de caminhada do Bairro Samitre e no 

passeio do Posto de Saúde, sendo que esta última estaria com seus trabalhos 

interrompidos. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Seguindo, foi feita a 

leitura das Indicações nºs 045 a 047/2018, de autoria do vereador Valdeci Silva. 

Levadas ao plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Prosseguindo, foi feita a 

leitura das Indicações nºs 048 a 049/2018 e 054/2018, de autoria do vereador Hugo 

Pessoa de Almeida. Levadas ao plenário para discussão manifestou-se o vereador 

Hugo. O vereador justificou a importância da realização de suas indicações. 

Continuando a discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Em sequência foi feita a 

leitura da Indicação nº 050/2018, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada 

ao plenário para discussão manifestou-se o vereador Tarcísio. O vereador 

argumentou que a construção encontra-se sem placa de inauguração e acredita 

também que após os reparos a obra será mais um ponto atrativo da cidade. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a 



Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Seguindo foi feita a leitura das 

Indicações nºs 051 a 052/2018, de autoria do vereador Inácio Linhares. Levadas ao 

plenário para discussão manifestou-se o vereador Tayrone, o mesmo requereu ao 

Presidente Tarcísio que fosse enviado oficio a Prefeitura da cidade solicitando o 

nome das ruas as quais receberam iluminação pública. Continuando a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores. Por fim, foi solicitada leitura da Indicação nº 053/2018, de 

autoria do vereador José Ronaldo Araújo. Levada ao plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Encerrada a pauta. A presente Ata será levada ao Plenário para 

discussão, e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de Sessões, 11 de Abril de 2018. 
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