
 

 

Ata da 40º Sessão Ordinária no 2º Biênio da 9º Legislatura                                                                     

da Câmara Municipal de Costa Marques Rondônia. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, sob a Presidência do 

Vereador Presidente Mauro Sergio Costa que, Invocando a Proteção de Deus, Declara Aberta 

os trabalhos da 40º Sessão Ordinária no 2º Biênio da 9º Legislatura da Câmara Municipal de 

Costa Marques Rondônia. O Srº Presidente convidou o Vereador Mohamed Dib Neto, para 

fazer leitura de um Versículo da Bíblia, logo após, o Srº Presidente solicitou ao primeiro 

secretário para que se faça leitura da ata na sessão anterior, o qual foi dispensada por 

Unanimidade dos Presentes. Leitura dos Expedientes Oriundos: Expedientes Oriundo do 

Prefeito: (não há expediente); Expediente Oriundo Diversos: (não há expediente); Expediente 

Oriundo do Vereador: (não há expediente). Em seguida passam-se ao Pequeno Expediente 

onde os Vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo de (05) cinco minutos sem direito 

a parte; Consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Mohamed Dib Neto que, 

dispensou o uso da palavra; Consta se inscrito por ordem de chamada a vereadora Neusa de 

Souza Neto que, dispensou o uso da palavra; Consta se inscrito por ordem de chamada o 

vereador Clebson Gonçalves Da Silva que, dispensou o uso da palavra; Consta se inscrito por 

ordem de chamada o vereador Elizeu Aparecido Biazini que, dispensou o uso da palavra; 

Consta se inscrito por ordem de chamada a vereadora Neusa de Souza Neto que, após os, 

cumprimentos de Praxe disse: agradeço a todos que se fazem presentes. Obrigado! Consta 

se inscrito por ordem de chamada o vereador Sergio Pinheiro Da Silva que, dispensou o uso 

da palavra; Consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Mauro Sergio Costa que, 

dispensou o uso da palavra; E não havendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, 

passamos para a Ordem do Dia: -  2ª VOTAÇÃO do Projeto de Lei nº 041/2019 que, Dispõe 

sobre o Orçamento do Programa do município de Costa Marques, para o Exercício Financeiro 

de 2020, e dá outras providencias (LOA). Em seguida o Srº Presidente solicitou ao secretário 

para a leitura do projeto em pauta, do Parecer Jurídico, e dos Pareceres das Comissões 

CCJRF, e COEF, leitura das Emenda Supressiva nº 001, referente ao projeto, e a Emenda 

Modificativa nº 001, referente ao projeto, EMENDA MODIFICATIVA Nº 01, (Modifica o ART. 

4º e Modifica o ART.6º referente ao Projeto de Lei nº 041/2019 – LOA),que (Suprime o Art. 7º 

do Projeto de Lei nº 041/2019 – LOA).; e logo após, o Srº Presidente colocou o Projeto em 

discussão concedeu a palavra aos Vereadores para discussão do projeto acima citado, o qual 

pediu pela ordem o Vereador Sergio Pinheiro Da Silva fez leitura de todas as emendas acima 

citadas em anexos no projeto da LAO. E não havendo nenhum vereador para discutir o projeto 

passamos para a votação do Projeto de Lei nº 041/2019, por ordem de chamada alfabeitoca 

dos Srs Vereadores: Antônio Augusto Neto, favorável; Clebson Gonçalves Da Silva, favorável; 

Elizeu Aparecido Biazini, favorável; Fabiano Mata Os Pintos Da Vitoria, favorável; Mohamed 

Dib Neto, favorável; Neusa de Souza Neto, favorável; Sergio Pinheiro Da Silva, favorável. O 

qual foi Aprovado o Projeto de Lei nº 041/2019 – LOA, por Unanimidade dos Presentes em 

Única Votação. Em seguida passamos se ao Grande Expediente onde os minutos, com direito 

a parte. Consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Mohamed Dib Neto, que após 

os, cumprimentos de Praxe disse: Parabenizar a toda equipe da Unidade Mista da Saúde que 

foi organizado um café da manhã da confraternização de final de ano, parabéns pela iniciativa; 

Dizer que o Sr. Ronan, com seu site fica fazendo matérias para estar causando transtorno de 

atacar os Srs. Vereadores desta Casa Legislativa, pois o mesmo se encontra com sua OAB, 

em processo de perca; Dizer que concedi laudo médico ao vereador Adimilson Carlos Cassol, 

por ser cadeirante a mais de dez anos, no qual tem por direito; Dizer que o Sr. Fabio 

engenheiro da PAS, me disse que tem obras já sendo executado em várias secretarias, 

inclusive o nosso hospital da Saúde, e agradecer e parabenizar a todos os deputados 

estaduais que colaboraram com os recursos destinado o município de Costa Marques/RO; 

Obrigado!  

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://portal.cnm.org.br/sites/7100/7179/bandeiras/ro/brasao/brasao_costa_marques.gif&imgrefurl=http://www.cnm.org.br/municipio/hino_brasao.asp?iIdMun=100111017&usg=__yC3-Gc8fGEFTacW-Ks0xG6yKg-4=&h=136&w=150&sz=8&hl=pt-BR&start=39&zoom=1&tbnid=N6y8kA8sANSFxM:&tbnh=108&tbnw=120&prev=/images?q=costa+marques&um=1&hl=pt-BR&rlz=1W1ADRA_pt-BR&biw=1259&bih=520&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=598&vpy=226&dur=1860&hovh=108&hovw=120&tx=96&ty=58&ei=1Jz_TOXdNcP7lwfYvoTmCA&oei=mZr_TJ7nMon_nAfBtt2zBw&esq=7&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:39


 

 

Consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Clebson Gonçalves Da Silva que, 

dispensou o uso da palavra; Consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Sergio 

Pinheiro Da Silva que, dispensou o uso da palavra; Consta se inscrito por ordem de chamada 

o vereador Antônio Augusto Neto que, dispensou o uso da palavra; Para finalizar o grande 

expediente, consta se inscrito por ordem de chamada o vereador Mauro Sergio Costa, que 

após os, cumprimentos de Praxe disse: o recursos da reforma do hospital tem pessoas que 

criticam, acham que deve ser destinado a outro destino que não é o certo tem que ter sua 

finalidade objetiva; Dizer sobre o agendamento de hoje tem uma quantidade de pessoas para 

o atendimento e sabemos este fato não e fácil, até porque o município perde recursos 

financeiro; Dizer sobre o projeto de futebol foi finalizado para melhorar nos atleta, e dizer aos 

vereadores para sempre estar lendo os projetos encaminhado a esta casa; Dizer que estourou 

uma ponte na linha, e os moradores sempre ajudam a doação da madeira, agradeço por 

compreender; Obrigado! E não havendo mais nada a tratar o Srº Presidente Mauro Sergio 

Costa deu por encerrada a presente 39º sessão ordinária; e Convoca os Srs. Vereadores para 

a próxima 41º Sessão Ordinária no 2º Biênio da 9º Legislatura no dia (16) dezesseis de 

dezembro do ano 2019 (dois mil e dezenove), as 19:30 horas; Essa ata vai devidamente 

assinada pelo Srº Presidente Mauro Sergio Costa; E eu vereador Mohamed Dib Neto primeiro 

secretário da Mesa Diretora, Lavrei e assino o presente Ata. Costa Marques/RO, dezesseis 

de dezembro do ano de dois mil e dezenove. 


