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ATA de Nº 2.723 – aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniramse para 38° sessão ordinária no recinto da Camara Municipal os seguintes Vereadores:
ÂNGELA MARIA CUSTODIO DOURADO FÁVERO, JOSÉ XAVIER NETO, ROGERIO
PETRONILHO, LUCINEIA DE OLIVEIRA ADVENTE FEREIRA DA SILVA, VILMAR
LUIS ABATTI, JOÃO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ROBERTO CARLOS
CARDOSO e JOSÉ CARLOS ROVERSI. Deu-se início a sessão às 09:00horas. O
senhor presidente convidou a todos para rezar a oração do Pai Nosso, logo após, colocou
a Ata da sessão anterior em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida
solicitou a mim primeira secretária que fizesse a leitura das matérias em pauta:
apresentação dos Projetos de lei 058/2018 do executivo que institui o programa de
subsídios de horas maquinas e quilômetros rodado para melhorias nas propriedades
rurais e urbanas do município de Nova Aurora e dá outras providencias. Projeto de lei
059/2018 do executivo altera dispositivos da lei municipal n° 1885/2017 e dá outras
providencias. Projeto de lei 060/2018 altera artigo 276, inclui parágrafo único ao art. 276
e altera tabela IX, X da lei n°1087/2005 e dá outras providencias. Projetos em 2° votação:
substitutivo ao projeto de lei 069/2017 do executivo dispõe sobre os serviços funerários
no Município de Nova Aurora. Projeto 055/2018 do executivo reformula o serviço de alta
complexidade – Acolhimento Familiar – “Programa Família Acolhedora” e dá outras
providencias. Projeto de lei 056/2018 do executivo suprime o inciso III do § 6° do art. 15
da lei n°1230/07. Projeto 057/2018 do executivo autoriza o Município a celebrar Convenio
com Clube Atlético Paranaense, para implantação de projeto social da Escola Furacão e
dá outras providencias. Projeto 013/2018 do legislativo autoriza a recomposição salarial
dos servidores públicos da Camara Municipal e dá outras providencias. Projeto de lei
014/2018 do legislativo altera dispositivos da lei municipal n°1033/2005. Requerimento
146/2018 de autoria do vereador José Xavier Neto requer do executivo municipal que
deixe a disposição do Distrito de Marajó, Comunidade Palmital, Comunidade Universo e
Estrada Iporã, uma pá carregadeira, um caminhão caçamba e uma moto niveladora.
Requerimento 157/2018 de autoria da vereadora Lucineia de Oliveira requer do executivo,
que seja feito adequação com cascalhamento na Estrada Peruíbe, na Comunidade Nossa
Senhora de Fatima (Comunidade São Jorge), no final da pedra irregular até a ligação com
a Estrada Formosa. Dando seguimento passou-se para a fala dos senhores vereadores:
o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador João Cavalcante que cumprimentou a
todos e agradeceu o presidente José Xavier Neto pela sua atuação diante da presidência
da Camara. O vereador Vilmar Abatti cumprimentou a todos que acompanham a sessão
e disse que é importante o povo acompanhar os trabalhos do legislativo nem que seja
através das redes sociais. Pediu que o próximo presidente trabalhe em consonância com
os demais vereadores e com o executivo. Parabenizou a mesa diretiva que trabalhos nos
últimos dois anos. A vereadora Ângela Dourado cumprimentou a todos, agradeceu o
convite do pastor Jaime para o lançamento da pedra fundamental do novo templo.
Agradeceu ao presidente e todos os vereadores pelos trabalhos realizados nos últimos
dois anos. Presidente fez suas considerações finais e logo após colocou as matérias em
votação: substitutivo ao projeto 069/2017 do executivo foi discutido e aprovado por
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unanimidade em segunda votação, em seguida a Vereadora Ângela Maria Custódio
Dourado Fávero, apresentou o Requerimento n°157/2018, onde solicitava a dispensa de
interstício para elaboração da redação Final do substitutivo ao Projeto de Lei n°069/2017,
determinando que seja elaborado pela Comissão de Justiça e Redação nesta mesma
Sessão, o mesmo foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Projetos
055/2018, 056/2018 e 057/2018 do executivo foram discutidos e aprovados por
unanimidade em segunda votação. Projetos 013/2018 e 014/2018 do legislativo foram
discutidos e aprovados por unanimidade em segunda votação. O senhor presidente
suspendeu a sessão por 10 minutos para que as comissões possam emitir parecer sobre
a admissibilidade, ou não dos projetos 058/2018, 059/2018 e 060/2018 do executivo,
nessa sessão. Retornando as comissões apresentaram parecer favorável a tramitação
dos referidos projetos. Em votação os projetos 058/2018, 059/2018 e 060/2018 foram
discutidos e aprovados por unanimidade em primeira votação. Após a votação das
matérias, foi iniciado o processo da eleição da renovação da nova mesa diretora para o
Biênio 2019/2020 da Camara Municipal que está sendo realizada conforme o Regimento
Interno desta Casa Legislativa, onde foi apresentada apenas uma chapa, assim
constituída: Presidente: Rogerio Petronilho – Vice-Presidente: Ângela Maria Custodio
Dourado Fávero, Primeiro Secretário: José Carlos Roversi e Segundo Secretário José
Xavier Neto. O senhor presidente então suspendeu a sessão por 5 minutos para possível
apresentação de outra chapa, retornando e não havendo apresentação de nova chapa.
Deu-se início a votação, que foi realizada democraticamente, em escrutínio secreto, com
cédulas rubricadas no verso pelo presidente e pela primeira secretária. Ao final da
votação que foi acompanhada pelos assessores jurídicos da Camara Dra. Caroline S. F.
Kosinski e do Dr. José Humberto Pinheiro para conferir os votos, a chapa única
encabeçada pelo vereador Rogerio Petronilho foi eleita com 6(seis) votos favoráveis e
3(três) votos em branco. Dando seguimento o senhor presidente proclamou eleita para
presidir os trabalhos do legislativo no período de 2019 a 2020 a chapa única, ficando
assim constituída: Presidente: Rogerio Petronilho PDT, Vice-Presidente: Ângela Maria
Custodio Dourado Fávero PPS, Primeiro Secretário José Carlos Roversi PSDB e
Segundo Secretário José Xavier Neto PROS. Na sequencia o senhor presidente
convocou os demais vereadores para sessão extraordinária no dia 14/12/2018 as 09:00
horas no recinto da Camara, em seguida deixou a palavra livre para explicações pessoais,
logo após encerrou a sessão determinando a mim primeira secretária que lavrei a
presente Ata, que após aprovada será assinada por mim e pelo presidente.

