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Ata da 15ª Sessão Ordinária da 18º legislatura do 2º período 

legislativo da Câmara Municipal de N. S. da Glória do Estado de 

Sergipe, realizada aos doze (12) dia do mês de abril de 2018. 

Presidente Interino; 

Segunda Secretária;  

Resumo – comparecimento – Pequeno Expediente, apresentação de 

Projeto de Lei, acompanhado de mensagem com pedido de urgência 

urgentíssima, apresentação de Projeto de Lei, apresentação de 

indicação e Explicações Pessoais – Ordem do Dia, apresentação de 

parecer da comissão de Orçamento e Finanças, discussão e votação 

de Projeto de Lei - Grande Expediente - Encerramento. Aos doze dias 

(12) dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta 

cidade de Nossa Senhora da Glória do Estado de Sergipe, no edifício 

da Câmara Municipal, palácio José Dernival de Andrade, plenário 

Vereador Carlos Henrique Melo, situada na Praça. Filemon Bezerra 

Lemos, 172, centro na sala destinada as sessões as 20horas realizou-

se a 15ª sessão Ordinária do 2º período Legislativo. Compareceram os 

Vereadores (as): Flávio Vieira dos Santos (Presidente em Exercício), 

Maria Ivani Nunes (Segunda Secretária), Edivaldo Neves da Silva, 

Astrogildo Soares da Costa, Arielle Matos Cruz, Maria José dos 

Santos, Valdenice Vieira de Santana Mota e José Adenilton Ribeiro 

Aragão. Não compareceu os vereadores (as): Ivaneide Lima Farias 

Dantas (Participação em Congresso), José Etelvan Oliveira Melo 

Júnior (Primeiro Secretário), Luiz Carlos de Almeida, Everton dos 

Santos Filho e Maraysa Silva Dantas. Faltas Justificadas. Com a 

presença de oito (08) vereadores (as) o Senhor Presidente em 

exercício declara aberta a presente sessão. Convida a vereadora 

Maria José dos Santos, para da Tribuna para fazer a leitura do 

Evangelho do dia. O Presidente convida o Secretário da Casa para 

fazer a Leitura da ata da Sessão anterior, colocada em discussão 

ninguém se manifesta, colocada em votação é a mesma aprovada por 

unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE, constou-se da seguinte 



                                                                                                                                                                 

 

Página 2 de 3 

 

matéria: Apresentação de Projeto de Lei acompanhado de mensagem 

com pedido de urgência urgentíssima, coloca-se o pedido em 

discussão ninguém se manifesta colocado em votação é o mesmo 

aprovado por unanimidade, não havendo inscritos para a as 

Explicações Pessoais, o Senhor Presidente informa que irá suspender 

a Sessão por 15 minutos para que a comissão analise o Projeto. Ao 

retorna a presente sessão a casa passa para a Ordem do Dia, 

constou-se da seguinte matéria: Apresentação de Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças favorável ao Projeto de Lei Nº 

09/2018 que institui o Programa Incentivado de Recuperação Fiscal – 

PIRF/2018, destinado a promover a Regularização de débito 

tributários dos contribuintes perante o município de Nossa Senhora 

da Glória. Coloca-se o Projeto em discussão, ninguém se manifesta, 

colocado em votação é o mesmo aprovado por unanimidade. 

Despachado para a comissão de Redação Final. Terminado a Ordem 

do Dia a casa passa para o GRANDE EXPEDIENTE. O Excelentíssimo 

Senhor Presidente, consulta o livro de oradores e concede a palavra 

aos vereadores inscritos: Maria José dos Santos e Astrogildo Soares 

da Costa. Discussões, esclarecimentos, pronunciamentos, embates, 

elogios, reivindicações estão registrados nos anais da casa em áudio. 

Não havendo nenhum vereador desejando fazer uso da palavra o 

Senhor Presidente em exercício declara encerrada a presente sessão. 

Para constar eu Genésio Tavares Lima, Secretário Geral da Câmara 

municipal lavrei a presente ata que vai devidamente assinada pelo 

Senhor presidente, membros da mesa diretora e demais vereadores 

(as) presente. 

Plenário Vereador Carlos Henrique Melo.  12 de abril 2018.  

______________________________________ 

Flávio Vieira dos Santos  

Presidente Interino   

______________________________________ 

Maria Ivani Nunes   

Segunda Secretária   
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____________________________________ 

Edivaldo Neves da Silva 

Vereador 

 

____________________________________ 

Astrogildo Soares da Costa   

Vereador 

____________________________________ 

Arielle Matos Cruz   

Vereadora 

____________________________________ 

Maria José dos Santos  

Vereadora 

____________________________________ 

Valdenice Vieira de Santana Mota 

Vereadora 

____________________________________ 

José Adenilton Ribeiro Aragão   

Vereador 

 


