
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala das sessões 
da Câmara Municipal, às dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se os 
vereadores para a sessão ordinária. O Presidente, Rodrigo Rodrigues de Souza, 
iniciou explicando o horário antecipado em razão da formatura da escola 
municipal, que ocorrerá às 19h, e onde os Vereadores se farão presentes. Após, 
foi pedido ao Secretário, Vereador Amarin, que fizesse a chamada nominal dos 
Vereadores, tendo sido constatada a presença de todos, conforme Livro de 
Presença devidamente firmado. Na sequência, foi lida a ata da reunião anterior, 
a qual foi aprovada por todos. Ingressando-se na Pauta, o Presidente lembrou 
que na última sessão foi feita a primeira discussão do Projeto de Lei n.º 
11/2021, do Executivo, e que fariam a segunda, pedindo então, ao Secretário, 
que relesse o Ofício n.º 157/2021, do Prefeito, que o encaminhou, bem como 
sua ementa, além do parecer conjunto exarado pelas Comissões de Legislação, 
Justiça e Redação Final, e Orçamento e Finanças. Posto em segunda votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente 
lembrou que também na última sessão, foi lido o Ofício n.º 244/2021, do senhor 
Prefeito, que encaminhou o Projeto de Lei n.º 21/2021, repassado às Comissões 
para parecer, pedindo que fossem relidos o Ofício e a Ementa do Projeto, dado 
que fariam sua primeira discussão, além da Emenda proposta pela Comissão de 
Finanças e Orçamento. Após a leitura também dos pareceres exarados, com a 
palavra, o Vereador Amarin justificou que o Projeto não cita a existência de 
benfeitorias, quando as mesmas existem, razão pela qual a Emenda corrige o 
vício do Projeto. Posta em votação, a mesma foi aprovada. Feito isso, a 
proposição principal foi posta em primeira discussão, tendo sido aprovado por 
todos, ficando determinado o aguardo de sua segunda discussão. Finalmente, 
em cumprimento ao que dispõe o art. 14, do Regimento Interno, o Presidente 
iniciou a eleição para a Mesa Diretora para o exercício de 2022. Após informar 
que apenas uma chapa protocolou pedido de inscrição, leu sua composição para 
todos, que ficou assim: para Presidente, Vereador Amarin Israel da Silva; Vice-
Presidente: José Roberto Gomes; Secretário: Rodrigo Rodrigues de Souza. 
Dando início portanto, o Presidente, seguindo o Regimento Interno, pediu ao 
Secretário que fizesse a chamada Nominal dos Vereadores para a votação da 
Mesa Diretora, devendo cada um já proferir seu voto. Assim, após votação com 
a participação de todos, a Mesa Diretora para o exercício de 2022 ficou assim 
composta: PRESIDENTE: Amarin Israel da Silva; VICE-PRESIDENTE: José Roberto 
Gomes e SECRETÁRIO: Rodrigo Rodrigues de Souza. O Presidente parabenizou os 
eleitos e lhes desejou todo sucesso. Aberta a palavra aberta para as 
considerações finais, ninguém dela fez uso. Retomando a palavra, o Presidente, 
antes de encerrar, convocou a todos para a sessão extraordinária que se daria 
na sequência visando à segunda discussão do Projeto de Lei n.º 21/2021. E, 
nada mais havendo, agradecendo as presenças, a sessão foi encerrada.  

 


