
Ata da segunda sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quinta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 22 de fevereiro de
2023, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil
José Aparecido Borges da Silva. Presentes os demais edis: João Paulo Lucheti,
Felicio Molinari Sobrinho, Patricia Janaina Gazeta, Vagner Marques dos Santos,
Adilson Barbosa da Silva, Victor Valentin Pereira, Edipo Xavier Martins e Claudenice
Timóteo da Silva. Em seguida, o Presidente solicita a leitura da ata da sessão
anterior, que após lida foi aprovada sem restrições. O Material do Expediente
constou dos seguintes documentos: PROJETO DE LEI 842/2023 – “Estabelece normas
para funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes ou similares, localizados no perímetro
urbano do município de João Ramalho e dá outras providências"; PROJETO DE LEI
849/2023 – “Dispõe sobre a criação da rede municipal de enfrentamento à violência e
atendimento à mulher, denominado REAJAM e dá outras providências"; PROJETO DE LEI
850/2023 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá
outras providências"; PROJETO DE LEI 848/2023 - “Dispõe sobre a Reorganização do
Quadro de Pessoal dos Servidores da Câmara Municipal de João Ramalho, extingue e renomeia
cargos constantes na Resolução nº 71/1995 e legislações posteriores, estabelece requisitos e
atribuições para os cargos remanescentes e dá outras providências" e o PROJETO DE LEI
851/2023 de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, “Proíbe o uso de narguilé em locais
que especifica, bem como a venda de cachimbo conhecido como narguilé e insumos aos
menores de 18 anos”. A seguir, não havendo nenhum vereador inscrito para falar em
Tema Livre, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando
à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 842/2023. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade.
Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei 849/2022. Como nenhum edil quisesse
discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Logo após
foi apresentado o Projeto de Lei nº 850/2023. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 848/2023. Como
nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação e aprovado por
unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 851/2023. Não
havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação e
aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente franqueia a palavra para
Explicação Pessoal. Não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma e
não havendo mais nada a tratar, comunica a todos, que a próxima sessão ordinária
será realizada no dia 07 de março, no horário regimental. Após as formalidades
regimentais, o Presidente deu por encerrada a presente sessão da qual foi lavrada
esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Mesa.
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