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Ata da 1ª(primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2023. 

 

Aos 27 dias do mês de fevereiro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 1ª(primeira) sessão 

ordinária de 2023, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio 

Vinícios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim 

Pires dos Santos, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informou a pauta da 

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 1ª(primeira) sessão extraordinária de 2023 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Não houve matéria a ser lida em plenário e por consequência não houve o pequeno 

expediente. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry Faleiros que 

demostrou animo e entusiasmo com o retorno das atividades legislativas, desejando boas-

vindas a todos. 

Manifestou sua expectativa com as matérias a serem apresentadas, discutidas e votadas 

por esta Casa, com destaque para correção dos salários dos servidores públicos 

municipais, que espera ser apresentado já nas próximas sessões. 

Expos a possibilidade de apresentar proposta valorizando as instituições financeiras 

instaladas no município. Momento este que foram feitos alguns esclarecimentos pelo 

assessor jurídico da câmara, Fernando Cezar, que considerou ser um ato de convicção do 

Poder Executivo Municipal, ao invés de ser uma iniciativa tomada pela Câmara, que se 
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caso fosse poderia tornar sem efeito já que do seu ponto de vista não é competência do 

Legislativo Municipal. 

Sobre o mesmo tema manifestou também o vereador Elias fazendo algumas 

considerações em oferecer preferência a apenas um banco, o que poderá trazer prejuízos 

a outros cidadãos que utilizam de outras instituições financeiras. 

Finalizando, sobre o assunto ficou entendido que o Assessor Jurídico buscaria mais 

informações para maiores esclarecimentos. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Foram apresentadas as formações de composição das Comissões Permanentes, e por ser 

chapa única e pluripartidária, de comum acordo, e sem objeção, o Plenário considerou 

desnecessário realizar votação para eleição das escolhas. 

Para o Biênio 2023/2024 ficou decidido a seguinte composição, já definido pela ordem o 

Presidente, o Relator e o Secretário de cada Comissão: 

Comissão de Constituição, Legislação e Redação os vereadores Elias Paulo–PP, 

Jhonathan Pimenta–MDB e Lazaro Rosa–MDB; 

Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira os vereadores Jenilson Amorim–PP, 

Lazaro Rosa–MDB e Alcil Pires–MDB; 

Comissão de Obras e Serviços Públicos os vereadores Elias Paulo–PP, Jhonathan 

Pimenta–MDB e Caio Vinicios–PP; 

Comissão de Educação, Cultura e Serviços Social os vereadores Daniel Borba–PT, Alcil 

Pires–MDB e Jenilson Amorim–PP; 
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Comissão de Direitos Humanos os vereadores Lazaro Rosa–MDB, Daniel Borba–PT e 

Caio Vinicios–PP; 

Comissão de Meio Ambiente os vereadores Alcil Pires–MDB, Lazaro Rosa–MDB e Elias 

Paulo–PP. 

Após isso o Sr. Presidente encerrou a ordem do dia e concedeu a palavra a quem se 

interessasse para fazer as considerações finais. 

Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 

Nada mais havendo a se tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado esta 

sessão. 

Está sessão foi registrada em áudio e vídeo conforme regulamenta o Decreto Legislativo 

03/2005. 

Pelo que foi lavrada à presente ata, que é lida e achada conforme, vai ser assinada por 

todos os vereadores presente. 

Contém esta Ata 3 páginas, numeradas de 5 a 7. 


