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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

 

 
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO RIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 
DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ, REALIZADA 
AOS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZENOVE 
HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SEDE PROVISÓRIA, SITUADA NA RUA RIO 
FORMOSO, NÚMERO VINTE E UM, CENTRO, JATOBÁ, PERNAMBUCO. Esta-
vam presentes à Sessão os vereadores: Cleomar Diomédio dos Santos, Eduardo 
Gomes de Sá Júnior, José Ronaldo do Nascimento, Nilson Oliveira Costa e Sandro 
Rogério Gomes Barbosa. A Sessão foi presidida pelo vereador, Sandro Rogério 
Gomes Barbosa que constatando quorum legal, declarou “Em nome de Deus” aber-
ta a Sessão. Logo após, o vereador Nilson Oliveira Costa ocupou o lugar de se-
gundo secretário interinamente.  Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora jus-
tificou a ausência dos vereadores Jailton Pereira da Silva e Mardônio Tolentino 
Varjão por acompanhar suas respectivas mães a Recife para tratamento de saúde, 
bem como dos edis José Dantas de Lima e José Marcionilo de Barros Filho por 
questões de imprevistos. Em seguida, leitura da ata do dia três de março de dois 
mil e vinte. Em seguida, a Ata foi colocada em discussão. Não houve pronuncia-
mento. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Em seguida, leitura do 
Parecer Nº 006/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do 
Parecer Nº 007/2020 da Comissão de Finanças e Orçamento favoráveis ao Projeto 
de Lei Nº 006/2020. Os Pareceres em epígrafe foram colocados em discussão, não 
havendo pronunciamento, foram postos em votação única, sendo aprovados por 
unanimidade. Em seguida, o Projeto de Lei Nº 006/2019 foi posto em discussão. 
Não havendo pronunciamento, foi posto em primeira votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Continuando, leitura do Parecer Nº 007/2020 da Comissão de Legis-
lação, Justiça e Redação Final e do Parecer Nº 008/2020 da Comissão de Finan-
ças e Orçamento favoráveis ao Projeto de Lei Nº 007/2020. Os Pareceres em epí-
grafe foram colocados em discussão, não havendo pronunciamento, foram postos 
em votação única, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, o Projeto de Lei 
Nº 007/2019 foi posto em discussão. Com a palavra, o vereador Cleomar Diomé-
dio dos Santos cumprimentou a todos e disse que essa doação de prédios, legali-
zava uma situação visto que foram passados aos indígenas, no momento da desin-
trusão. O projeto foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimi-
dade. Prosseguido, leitura do Parecer Nº 008/2020 da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final e do Parecer Nº 009/2020 da Comissão de Finanças e 
Orçamento favoráveis ao Projeto de Lei Nº 008/2020. Os Pareceres em epígrafe 
foram colocados em discussão, não havendo pronunciamento, foram postos em 
votação única, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, o Projeto de Lei Nº 
008/2019 foi posto em discussão. Não havendo pronunciamento, foi posto em pri-
meira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, leitura do Parecer 
Nº 009/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do Parecer Nº 
010/2020 da Comissão de Finanças e Orçamento favoráveis ao Projeto de Resolu-
ção Nº 001/2020. Os Pareceres em epígrafe foram colocados em discussão, não 
havendo pronunciamento, foram postos em votação única, sendo aprovados por 
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unanimidade. Em seguida, o Projeto de Resolução Nº 001/2019 foi posto em dis-
cussão. Não havendo pronunciamento, foi posto em primeira votação, sendo apro-
vado por unanimidade. A palavra foi facultada aos vereadores. Com a palavrada 
o vereador Eduardo Gomes de Sá Júnior, cumprimentou a todos tendo em vista 
que o líder do governo ficou de trazer alguma resposta quanto a questão dos uni-
versitários, e hoje não estava presente, quis saber se a Casa Legislativa tinha re-
cebido algo da prefeitura. Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora, informou 
que até o momento nada veio da prefeitura. Novamente com a palavra, o vereador 
Cleomar Diomédio dos Santos falou que os tramites para a perfuração do poço 
estava em andamento. Ademais, falou da importância das cobranças, frisando a 
dificuldade e importância de formar um filho a nível superior. Por fim, pediu para os 
pares buscarem mais informações e trazer ao público, esperando que a prefeita 
realize essa ação de ajudar os universitários. Novamente com a palavrada o Pre-
sidente da Mesa Diretora, disse que enviaria novamente ofício a secretária de 
educação, frisando que além da emenda impositiva, essa ação estava contida tam-
bém no orçamento, esperando que desta vez viesse uma resposta. Em seguida, 
falou que esse mês era de festividade na aldeia Pankararu, convidando a todos 
para prestigiar. Novamente com a palavra, o vereador Cleomar Diomédio dos 
Santos falou das festividades do padroeiro São José na aldeia Pakararu, bem co-
mo do campeonato de futebol, frisando a importância das danças tradicionais no 
sentido de manter viva a cultura Pankararu. Novamente com a palavrada o Presi-
dente da Mesa Diretora, disse que recebeu hoje o informe da licitação para a per-
furação do poço na comunidade Saco dos Barros. Por fim, disse que a lei do sub-
sídio dos vereadores, tinha que tramitar, todavia, só os servidores da administração 
é que tiveram aumento salarial de 20% (vinte) por cento, salientando, que alguns 
serão agraciados em outro momento mais oportuno. E nada mais havendo a tratar, 
o Presidente da Mesa Diretora declarou “Em nome de Deus“ encerrada a sessão, 
convidando a todos, para a próxima Sessão extraordinária a ser realizada, dia 17 
de Março de 2020. Eu, Gislaine Maria Araujo Santana, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada, será assinada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Jatobá, Pernambuco. Sala das Sessões, aos 10 de março de 2020. 
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