
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 28 DE JUNHO DE 2021. 
 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues. 
 

Às dezenove horas havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral, Darcio Silva Neto, Ernane Moreira Dias, Gabriel Lourenço de 
Queiroz,Manoel Galdino Proença, Maria Aparecida de Queiroz e Ryan Cesar Silva. Ausente o vereador: Moacir 
Aparecido de Queiroz, tendo sido justificada sua ausência por estar resolvendo problemas particulares a 
serem resolvidos e como esta será uma reunião extraordinária, há quórum suficiente para estar realizando a 
mesma e aprovar o que precisa ser aprovado e por isso o vereador Moacir Queiroz foi liberado após 
justificativa. Colocadas a disposição as atas das reuniões extraordinárias anteriores foram aprovadas por 
unanimidade. Aberto O PEQUENO EXPEDIENTE: O PRESIDENTE informa que esta reunião tem como ponto 
exclusivo de pauta a apreciação e votação do Projeto de Lei nº 18/2021 que “  Autoriza abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências". Tendo solicitado fosse feita a leitura do mesmo. Antes de passar 
para o grande expediente o Presidente informou que o vereador Moacir Aparecido de Queiroz, já resolveu 
seu problema e com sua responsabilidade que tem como representante do povo se encontra presente no 
Plenário para participar desta reunião. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo sido concedida a 
palavra aos vereadores especialmente para se manifestar sobre o assunto. Iniciando O PRESIDENTE solicitou 
aos vereadores que aceitassem o pedido verbal do mesmo em relação a votarem a urgência especial do PL nº 
18/21, tendo em vista, a necessidade de ser votado em turno único. Frisou mais uma vez que a pauta é 
exclusiva sobre o projeto podendo ser comentado somente sobre a proposição.  O VEREADOR DÁRCIO NETO 
relatou que o projeto já foi analisado e está de acordo com o mesmo. A VEREADORA MARIA APARECIDA 
disse que este projeto já deveria ter sido votado em 2020, mas, devido a pandemia foi adiado, dando 
abertura de mais tempo porém agora está no limite e necessita ser votado ainda no mês de junho de 2021. 
Comentou que o da prefeitura já foi feito e o mesmo está se repetindo na Câmara. Ao final disse estar de 
acordo com o projeto. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ relatou ter consultado o assessor jurídico da Casa, o 
qual informou que está tudo correto, por isso, o vereador aguarda votação. No uso da palavra O VEREADOR 
MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ enfatizou estar de acordo com o projeto. Relatou ter tido um problema, 
necessitou sair, mas, voltou a tempo de participar da reunião e da votação do projeto. Ressaltando ser de 
acordo com a proposição. Em seguida O VEREADOR APARECIDO AMARAL se manifestou favorável ao PL nº 
18/21. Após O VEREADOR MANOEL GALDINO PROENÇA relatou que este projeto já era para ter sido 
aprovado, por isso, aguarda a votação e se manifesta de acordo com o mesmo. Na sequência O VEREADOR 
RYAN CESAR SILVA comentou ser favorável ao projeto em trâmite tendo em vista ser continuação de projeto 
anterior que a Câmara já votou. O VEREADOR ERNANE DIAS disse apenas que aguardaria a votação do 
projeto de lei nº 18. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta:  Votação da urgência especial ao PL 
nº 18/21, aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em única votação o Projeto de Lei nº 18/21 “  
Autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras providências", aprovado por unanimidade em 
turno único. Após o Presidente convoca para a décima quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura no dia 05 de julho de 2021 às 19:00 horas na Câmara Municipal, e 
declara encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes._______________________________________________________________________________ 
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