
 

 

Ata da Sessão Extraordinária convocada para às 17:00h (dezessete 
horas) do dia 07 (sete) de dezembro de 2021, pela Excelentíssima 
Senhora Presidente Iná Maria Macêdo Osterno, em atendimento aos 
Ofícios nºs 23112021/01, 24112021/01 e 30112021/01, datados de 23, 24  e 
30 de novembro de 2021, oriundos do Poder Executivo Municipal, para 
discussão e deliberação em um só turno de votação do Projeto de Lei nº 
035/2021, de 30 de novembro de 2021, que autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial para a gestão dos serviços de Atenção Básica e dá 
outras providências, e do Projeto de Lei nº 036/2021, de 30 de novembro 
de 2021, que institui e regulamenta a concessão do Auxílio para 
Tratamento Fora de Domicílio – TFD, bem como para discussão e 
deliberação em 1º turno de votação do Projeto de Lei Complementar nº 
006/2021, de 24 de novembro de 2021, que revoga a Lei Ordinária 
Municipal n° 367, de 11 de agosto de 2021, e autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., e 
dá outras providências, todos de autoria do Poder Executivo. 
 
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro, do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um), às 17:00h (dezessete horas), foi realizada a Sessão Extraordinária, sob 
a presidência da Excelentíssima Senhora Presidente Iná Maria Macêdo 
Osterno e secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário João Batista Viana, 
para discussão e deliberação em um só turno de votação do Projeto de Lei nº 
035/2021, de 30 de novembro de 2021, que autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial para a gestão dos serviços de Atenção Básica e dá outras 
providências, e do Projeto de Lei nº 036/2021, de 30 de novembro de 2021, 
que institui e regulamenta a concessão do Auxílio para Tratamento Fora de 
Domicílio – TFD, bem como para discussão e deliberação em 1º turno de 
votação do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, de 24 de novembro de 
2021, que revoga a Lei Ordinária Municipal n° 367, de 11 de agosto de 2021, 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o 
Banco do Brasil S.A., e dá outras providências, todos de autoria do Poder 
Executivo. Estiveram presentes os seguintes Vereadores: Iná Maria Macêdo 
Osterno, Presidente; Edmilson Leocádio Sampaio, Vice-Presidente; João 
Batista Viana, Primeiro Secretário; Antônio Gildázio Sampaio Menezes, 
Segundo Secretário; Antônio Ademar Alencar Neto; Edilson dos Santos 
Vasconcelos; Eugenilce Freitas Pontes; Francisco Robério Vasconcelos; José 
Erasmo Ramos Soares; Rusemberg Gomes Guimarães; e, Socorro Osterno 
Neves. Constatado quórum regimental, a Excelentíssima Senhora Presidente 
abriu a Sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os 
trabalhos da Casa Legislativa. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora 
Presidente, verificando a inexistência de matérias a serem lidas no Pequeno 
Expediente, iniciou a Ordem do Dia, submetendo os Projetos de Lei nºs 035 
e 036/2021, de 30 de novembro, e o Projeto de Lei Complementar nº 

006/2021, de 24 de novembro de 2021, todos de autoria do Poder Executivo, 
à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: Projeto de Lei 
nº 036/2021: Vereador Rusemberg Guimarães: Disse se tratar de um direito 
da população ser auxiliada financeiramente quanto aos gastos com 



 

 

tratamento fora de domicílio, onde lembrou que era um dever do Poder 
Público Municipal garantir o referido direito, embora o auxílio cobrisse 
somente as despesas com locomoção. Projeto de Lei Complementar nº 
006/2021: Vereador Rusemberg Guimarães: Elogiou o Poder Executivo 
Municipal por ter conseguido reduzir em 25% (vinte e cinco por cento) o valor 
dos custos para a instalação de energia solar em nosso Município por meio 
de processo licitatório. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora Presidente 
submeteu à deliberação do Plenário, por quórum de maioria simples e em um 
só turno de votação, os Projetos de Lei nºs 035 e 036/2021, de 30 de 
novembro, com seus respectivos Pareceres, os quais foram aprovados por 
unanimidade, bem como, por quórum de maioria absoluta e em primeiro turno 
de votação, o Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, de 24 de novembro 
de 2021, com seu respectivo Parecer, o qual também foi aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem lidas na Ordem do Dia, a 
Excelentíssima Senhora Presidente agradeceu a Deus, pela sua proteção, e, 
aos Vereadores, por suas presenças, declarando encerrada a Sessão. Para 
constar, Eu,______________________________________ (João Batista 
Viana), Primeiro Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
vai assinada por mim e pela Excelentíssima Senhora Presidente. Sala das 
Sessões, em 07 (sete) de dezembro de 2021. 
Iná Maria Macêdo Osterno – Presidente: 
João Batista Viana – Primeiro Secretário: 
 


