
 
 

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D’OESTE – RO 

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA da DÉCIMA TERCEIRA Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Terceira 

Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Alta Floresta D’oeste, Rondônia, realizada no dia 13 

(treze) dias do mês de maio de 2019, com início às 18:00hrs., no Plenário da Câmara Municipal de Alta Floresta d’Oeste - 

Ro, sito a Avenida Bahia, 5703.  

ATA da DÉCIMA TERCEIRA Sessão Ordinária do Primeiro  Período Legislativo da Terceira sessão Legislativa da Nona  

Legislatura da Câmara Municipal de Alta Floresta d’Oeste, Estado de Rondônia, realizada em 13 (treze) dias do mês de 

maio de dois mil e dezenove, ás 18:00 horas, no Palácio “CLAUDOMIRO NEVES DA SILVA”, sito à Avenida Bahia nº 

5703, sob a Presidência do Sr. Vereador, DÁRIO MOREIRA –PP, secretariado pelo vereador REINALDO 

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

ROCHA-DEM, ALVARO MARCELO BUENO-PSDB, CELSO VIEIRA DOS SANTOS-PDT,  MARILZA 

CRISTINA VIANA DOS SANTOS-PP,  ROBSON UGOLINI-PCdoB, VALVIQUE FERREIRA DOS SANTOS-SD.  

Vale salientar a ausência do Vereador: MAURO LUIZ CAGNAN –PMN. Senhor presidente convidou a vereadora 

Marilza  para efetuar leitura de um trecho da bíblia. Constatada a existência legal do quórum o senhor Presidente com 

a proteção de Deus declarou aberta a sessão, solicitou ao secretário leitura da Ordem do dia que constou do seguinte: 

PEQUENO EXPEDIENTE: - I – Leitura da Ata da Reunião da decima segunda Reunião Ordinária realizada em 

06/05/2019, o vereador Celso solicitou dispensa da leitura da Ata tendo em vista ser de conhecimento dos senhores 

vereadores, passou o pedido do vereador a votação, ficando acatado pelos presentes, passou a ata a votação, ficando 

aprovada sem leitura. II – LEITURA DE CORRESPONDENCIAS: foi efetuado leitura do oficio 017/DL/2019 

Departamento Legislativo para o Chefe do Cartório Eleitoral encaminhando a emenda constitucional de iniciativa popular 

apresentada em 10/05/2019, solicitando certificado de todas as assinaturas se atendeu o mínimo constitucionalmente exigido 

para apreciação. Leitura do oficio nº 20/2019 – do vereador Alex e Álvaro ao Secretário Municipal de Educação – 

solicitando informações sobre a falta de materiais esportivos nas escolas Rurais. Ofícios da Vereadora Marilza 028, 031 e 

038/2019 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 1 – realização tapa buracos na av. Bahia; 2 – lâmpadas no poste na 

av. minas gerais perto da Secretaria de infraestrutura; 3 – lâmpadas na avenida Nilo Peçanha nº 2393.  Oficio 033 gabinete 

da vereadora Marilza para ao Executivo Municipal – solicitando fiscalização de aguas e dejetos em vias públicas. Leitura 

do Ato nº 005/2019 nomeando o Vereador Reinaldo Aparecido Parreira – PT na Comissão de Organização dos Poderes na 

Vaga da Vereadora Marilza Cristina Viana dos Santos – PP. Leitura da Emenda Constitucional nº 01/2019 de autoria do 

Vereador Valvique Ferreira dos Santos – SD, que dispõe sobre: “ALTERA O ARTIGO 11 DA LEI ORGANICA 

MUNICIPAL”. IV – Palavra vaga aos vereadores inscritos - Não havendo vereadores inscritos passou ao GRANDE 

EXPEDIENTE: - I -. Fez uso da palavra os Vereadores: Celso Vieira dos Santos – usou aparte: os vereadores: Robson, 

Marilza e Reinaldo. Usou da palavra o vereador Valvique Ferreira dos Santos – usou aparte: os vereadores: Alvaro, Celso, 

Robson, Alex e Dario. Usou da palavra o vereador Alexsandro Rocha – usou aparte Vereadora Marilza. INTERVALO 

REGIMENTAL, o Vereador Valvique F. dos Santos solicitou suspensão do Intervalo Regimental, acatado pelos demais 

Pares, passando a votação o pedido de suspenção do Intervalo, foi aprovado pelos Senhores Vereadores. Dando 

continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente passou a 2ª PARTE  DA ORDEM DO DIA: I –Discussão e Votação única 

do Requerimento nº 08/2019 – Autoria Vereador Alexsandro Rocha, que dispõe sobre: “ Requer informações sobre o 

andamento da restauração da Ponte do Rio Branco na linha P46, próximo ao travessão da P46 com a P42.” Passou 

o requerimento a discussão, não havendo manifestação, passou a votação, os vereadores que concordam permaneçam como 

estão, e os que não concordam se manifestam, declaro aprovado vai ao conhecimento do Poder executivo. II –Discussão e 

Votação única do Requerimento nº 09/2019 – Autoria Vereador Alexsandro Rocha, que dispõe sobre: “ Requer 

informações sobre o andamento da restauração da Ponte do Rio Branco na linha P42, bem como a máxima urgência 

na restauração da mesma. ” Passou o requerimento a discussão, não havendo manifestação, passou a votação, os 

vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam se manifestam, declaro aprovado vai ao 

conhecimento do Poder executivo. COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES: fez uso da palavra a vereadora Marilza 

Cristina Viana. Feito isto o senhor presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e em especialmente a Deus 

por permitir a realização desta Sessão e encerrou os trabalhos de hoje. Nada mais havendo a tratar, e para constar lavrou-se 

a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Secretário e demais Vereadores que assim desejarem. A D 

E N D O: Os pronunciamentos dos Senhores Vereadores encontram-se devidamente gravados, registrados e 

arquivados nos anais deste Poder Legislativo. Palácio Claudomiro Neves da Silva, aos 13 dias do mês de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 


