
RESUMO DA ATA DO DIA 05/12/2017 

 

Sessão presidida pelo Vereador Antonio de Pádua Nogueira 

Barbosa, secretariado pelo Vereador Antônio Maycom Varelo 

Pinheiro. Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente declarou em 

nome de Deus e em nome da comunidade aberta a Sessão. Na 

sequência determinou que fosse feita a leitura da passagem da 

Bíblica pelo Segundo Secretário Magno Wylamy e em seguida a 

leitura da ata da sessão anterior. Colocada em votação foi 

Aprovada por Unanimidade dos Presentes. 

Dando sequencia foi encerrado o Pequeno Expediente passando-

se ao Grande Expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura de 02 Requerimentos. 

Colocados em votação e Aprovados por Unanimidade dos 

Presentes. Posteriormente a leitura de 01 voto de pesar de 

autoria do vereador Aloisio. Colocado em votação e Aprovado 

por Unanimidade dos Presentes. Na sequencia foram lidos 02 

Projetos de indicação de autoria do Vereador Aurino e 01 de 

autoria do Vereador Aloisio. Colocados em votação e aprovados 

por Unanimidade dos Presentes. Em seguida, foram lidos 03 

Pareceres sob os Projetos de Lei 022/2017, 023/2017 e 021/2017, 

colocados em votação sendo o Parecer 022/2017 Aprovado com 

8 votos a favor e 1 abstenção, 023/2017 Aprovado com 7 votos a 

favor e 02 abstenções e o 021/2017 Aprovado por Unanimidade 

dos Presentes. Posteriormente, foram lidos Mensagem e Projeto 

de Lei 025/2017 de autoria do Executivo, sendo a sessão 

suspensa por cinco minutos para emissão de parecer. Retomando 

as atividades foi lido parecer sob o Projeto de Lei 025/2017. 

Colocado em votação e Aprovado por Unanimidade dos 

presentes. 



Ato seguinte, o Presidente facultou a palavra, fazendo uso da 

mesma os Senhores Vereadores Gledio Marcio, Aurino Pinheiro, 

Aloisio, Magno Wylamy e o próprio Presidente. E como mais 

nada havia a tratar o senhor Presidente declarou em nome de Deus 

e em nome da comunidade encerrada a Sessão. 

 


