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CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA da PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do 

primeiro período Legislativo da terceira sessão Legislativa da Nona Legislatura da 

Câmara Municipal de Alta Floresta D’oeste, Estado de Rondônia, realizada em 23 (vinte 

e três) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, ás 9:00 horas, sito à Avenida Bahia 

nº 5703 

ATA da PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do primeiro período Legislativo 

da terceira sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Alta Floresta 

D’oeste, Estado de Rondônia, realizada em 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de dois 

mil e dezenove, ás 9:00 horas, sito à Avenida Bahia nº 5703  sob a Presidência do Sr. 

Vereador DARIO MOREIRA-PP, secretariado pelo senhor Vereador REINALDO 

APARECIDO PARREIRA-PT, e a presença dos Senhores Vereadores: ADELMO 

GARCIA-PR,  , ALVARO MARCELO BUENO-PSDB, CELSO VIEIRA DOS 

SANTOS-PDT,  MAURO LUIZ CAGNAN-PMN, ROBSON UGOLINI – PcdoB e 

VALVIQUE FERREIRA DOS SANTOS-SD. Vale salientar a ausência dos 

vereadores: ALEXSANDRO ROCHA-DEM que se encontra em Barretos com o 

filho doente e MARILZA CRISTINA VIANA DOS SANTOS-PP que se encontra de 

repouso pós cirurgia.  Constatada a existência legal do quórum e sob a proteção de Deus, 

o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao Sr. Secretário que efetuasse a 

leitura da Ordem do dia, que constou do seguinte: I – Discussão e Votação Única do 

Projeto Lei nº 01/2019 – Executivo Municipal, que dispõe sobre: “ABERTURA DE 

CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Feito a leitura o senhor presidente passou o projeto 

a discussão, não havendo manifestação por parte dos presentes, efetuou a chamada 

dos vereadores votação 2/3, ficando aprovado o projeto vai à sanção do poder 

executivo. II – Discussão e Votação Única do Projeto Lei nº 02/2019 – Executivo 

Municipal, que dispõe sobre: “ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL 

NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”. Feito a leitura 

o senhor presidente passou o projeto a discussão, não havendo manifestação por 

parte dos presentes, efetuou a chamada dos vereadores votação 2/3, ficando 

aprovado o projeto vai a sanção do poder executivo. III – Discussão e Votação Única 

do Projeto Lei nº 03/2019 – Executivo Municipal, que dispõe sobre: “ABERTURA DE 

CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS”. Feito a leitura o senhor presidente passou o projeto 

a discussão, não havendo manifestação por parte dos presentes, efetuou a chamada 

dos vereadores votação 2/3, ficando aprovado o projeto vai a sanção do poder 

executivo. IV – Discussão e Votação Única do Requerimento nº 01/2019 – vereador 

Robson Ugolini, que dispõe sobre: REQUER MOÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR 

MARCIO ROGERIO TEIXEIRA PENHA COMANDANTE DA 2º COMPANHIA 

OSTENSIVA/10º BPM DE ALTA FLORESTA D’OESTE-RO. Feito a leitura o 

senhor presidente passou o requerimento a discussão, não havendo manifestação 

por parte dos presentes, passou a votação os vereadores que concordam 

permaneçam como estão e os que não concordam se manifestam, ficando aprovado 

vai ao conhecimento do Poder Executivo e do Homenageado. Por fim, agradecendo a 

presença dos Senhores Vereadores, do público presente e especialmente a Deus por 

permitir a realização da Sessão, encerrou os trabalhos. Nada mais. Para constar, lavrou-

se a presente Ata que vai assinada pelos Senhores Vereadores Presidente, Secretário e 

demais Vereadores que assim desejarem. A D E N D O: a sessão encontra-se 

devidamente gravada em mídia digital, registrada e arquivada nos anais deste Poder 

Legislativo. Palácio Claudomiro Neves da Silva, aos vinte e três (23) dias do mês de 

janeiro(01) de dois mil e dezenove (2019). 


