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LEGISLATIVA Nº 08/2021  

 

 

DATA:   11/05/2021   ABERTURA: 15h00min    ENC: 18h09min 

MATÉRIAS LEGISLATIVA: 

O Sr. Presidente solicitou ao 1º (primeiro) Secretário que efetuasse a leitura da 

Emenda à Lei Orgânica do Município nº 001/2021 e da Resolução nº 002/2021. Após 

a leitura, o Sr. Presidente solicitou ao 1º (primeiro) Secretário que fizesse a leitura do 

Edital de Convocação   nº 003/2021, do Edital de Registro de Chapas. Após a leitura 

do registro de chapas, o Vereador Tarcísio Saraiva Borba de Meneses, pediu a 

palavra, e informando que,  como candidato a Presidente da chapa 2 (dois),  

juntamente com os Vereadores Luiz Francisco de Vasconcelos Junior e José Davi 

Veloso Silva, decidiram retirar a chapa que iria fazer a composição da mesa do biênio 

2023/2024, e que a chapa foi colocada  como forma de protesto  pra ser retirada hoje 

pra os eleitores saberem que estamos na câmara  e que temos nosso posicionamento, 

e também tendo em vista que o processo de alteração da Lei Orgânica  foi feito de 

forma  que atropelou a forma da lei orgânica e do Regimento Interno, onde a Comissão 

de Justiça e Redação não recebeu o  Projeto para o seu parecer pelas comissões, 

apenas foi  encaminhado mas que as comissões não receberam de forma legal. As 

comissões temporárias não respeitaram a representatividade na câmara composta 

por PSB e MDB, sendo composta apenas por vereadores de uma única sigla  

partidária. Por fim, o processo local do Projeto de Lei não foi de forma legal, por isso 

vamos retirar nossa chapa e nos abster da votação. O Sr. Presidente   disse que, 

atendendo ao pedido do Vereador e sendo retirada a chapa 2 (dois) de pauta,  solicitou 

a Secretaria da Casa que confeccionasse a chapa única, e dando continuidade 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura dos ofícios  nº 002/2021,  e oficio 

001/2021 que registra as chapas completas para concorrer a eleição de renovação da 

Mesa Diretora Biênio 2023/2024. E feita a leitura dos ofícios, o Sr. Presidente solicitou 

ao 1º (primeiro) Secretário que efetuasse a leitura da cédula de votação e na 

oportunidade solicitou que constasse em ata, a desistência   da chapa 2 (dois) para 

concorrer a eleição e os motivos pelo qual os mesmos desistiram.  Chapa Única 

composta pelos seguintes membros: Gilcelio Oliveira Pontes - Presidente, Josinaldo 

de Araújo Silva - 1° (primeiro) Secretário e Bruno Japhet da Matta Albuquerque Filho 
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2° (segundo) Secretário.  Feita a leitura da cédula de votação, o Sr. Presidente 

encaminhou a mesma para a Ordem do Dia, a fim de que seja feito o processo de 

votação. Em seguida, não havendo mais nenhuma matéria para a leitura do 

expediente, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos no 

Expediente. Usou a palavra o Vereador Luiz Francisco de Vasconcelos Junior. O Sr.  

Presidente leu o artigo 37 do Regimento Interno da Casa, que diz o seguinte: Os 

membros das Comissões Permanentes serão designados anualmente pela Mesa 

Diretora observando-se o critério de representação proporcional dos partidos políticos 

com   assento na Câmara. O Presidente informou que o artigo lido é em resposta a 

indagação do Vereador Tarcísio Saraiva, no qual ele indagou o termo 

proporcionalidade, e proporcionalidade só existe nas Comissões Permanentes, nas 

Comissões especiais não é exigido proporcionalidade diante da necessidade do 

tempo. O Vereador Tarcísio Saraiva pra tirar uma dúvida, indagou o Sr. Presidente se 

no Regimento tem um artigo que fala que as Comissões provisórias não tem que 

seguir as Comissões Permanentes ou ele é omisso quanto a isso? O Sr. Presidente 

respondeu que isso é uma questão que tem que se observar e que o mesmo estava 

respondendo a uma   outra situação anterior a isso. O Vereador Tarcísio Saraiva disse 

que Vossa Excelência levantou uma questão, e que toda questão tem que ser 

esclarecida ao povo de uma forma correta, e que se o regimento é omisso quanto a 

isso, ele tem que seguir o que está dizendo na comissão permanente, ele não pode 

alterar o entendimento de uma comissão permanente pra ser feito uma provisória de 

qualquer forma. O Sr. Presidente disse ao Vereador que está mostrando o que consta 

no Regimento interno da casa. 

QUANTIDADE DE MATÉRIAS: 05 (cinco) 

ORADORES DO DIA:  

Luiz Francisco de Vasconcelos Junior e José Davi Veloso Silva.  

 

ORDEM DO DIA:  

 O   Sr. Presidente convidou os Edis: Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior e José 

Candido da Silva para a devida verificação da urna de votação. Após verificar diante 

dos demais que a mesma estava vazia, o Sr. Presidente convidou os Edis: Bruno 

Japhet da Matta Albuquerque Filho e José Davi Veloso Silva para efetuar a 

conferência da cédula de votação. Após as devidas conferencias o Sr. Presidente deu 

início à votação secreta, convidando os nobres Vereadores nominalmente um por vez 

para exercerem seu direito a voto na seguinte sequência por ordem alfabética: Bruno 
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Japhet da Matta Albuquerque Filho, Josinaldo de Araújo Silva, José Cândido da Silva, 

O Vereador José Davi Veloso Silva se absteve da votação, o Vereador  Luiz Francisco 

de Vasconcelos Júnior se absteve de votação, prosseguindo, o Sr. Presidente chamou 

o Vereador   Salatiel Paz de Freitas Domingos, para exercer seu direito de voto.  O 

Vereador Tarcísio Saraiva Borba de Meneses também se absteve da votação. 

Continuando, o Sr. Presidente convidou o Vereador   Wagner Rosendo da Costa para 

exercer o seu direito de voto. Em seguida, o Sr. Presidente passou a Presidência ao 

1º (primeiro) Secretário para exerceu seu direito de voto. Encerrada a votação, o Sr. 

Presidente convidou os Edis: Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior e Salatiel Paz de 

Freitas Domingos, para servirem como escrutinadores na contagem dos votos. Feita 

a contagem dos votos, foi eleita a Chapa Única com 06 (seis) votos favoráveis, 

portanto eleita à Chapa Única ficando composta a Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Ferreiros para o biênio 2023/2024, da seguinte forma: Presidente Gilcelio Oliveira 

Pontes, 1º (primeiro) Secretário, Josinaldo de Araújo Silva, 2° (segundo) Secretário, 

Bruno Japhet da Matta Albuquerque Filho. Na oportunidade, o Sr. Presidente 

esclarece a população   que os eleitos tomarão posse em Sessão Solene a ser 

realizada em 1° (primeiro) de janeiro de 2023.  

 

 Requerimento 031/ 2021- APROVADO por unanimidade. 

QUANT. DE MATÉRIAS: 03 (três) 

VOTAÇÃO                       SIMBÓLICA   X               NOMINAL 

 

VEREADORES PRESENTES:  Gilcelio Oliveira Pontes, Luiz Francisco de Vasconcelos Junior, José 

Davi Veloso Silva, José Cândido da Silva, Bruno Japhet da Matta Albuquerque Filho, Josinaldo   de 

Araújo Silva, Tarcísio Saraiva Borba de Meneses, Salatiel Paz de Freitas Domingos, Wagner Rosendo 

da Costa  

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: 

PRESIDENTE: Gilcelio Oliveira Pontes  

Iº   SECRETÁRIO INTERINO:  Wagner Rosendo da Costa 

IIº   SECRETÁRIO INTERINO:   Bruno Japhet da Matta Albuquerque Filho 

 


