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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Lugar,
Estado do Maranhão aos vinte e oito (28) dias do mês de dezembro
de dois mil e dezoito (2018). A Câmara reuniu-se em Sessão
Ordinária para apreciação da Projeto de Lei n.º 259/2018 – Lei
Orçamentária Anual de 2019 e realização da Eleição da Mesa
Diretora para Biênio 2019/2020 conforme Regimento Interno e Lei
Orgânica do Município de Bom Lugar-MA. Presidiu a Sessão o
senhor Francisco Ronierio Silva, primeiro 1º secretário Renato
Brito de Souza e o segundo (2º) secretário Hemerson Andrade da
Conceição. Conferida as assinaturas pelo livro de presença
constatou-se a presenças dos onze (11) vereadores: Francisco
Ronierio Silva, Hemerson Andrade da Conceição, Reginaldo
Martins de Farias, Francisco Passos de Araújo, Francisco Medeiros
da Silva e Renato Brito de Souza, Arilson Santos de Andrade,
Valdecy Gomes da Silva, Pedro Miranda Bezerra, Raimundo Pedro
de Jesus da Silva e Agamenon Sampaio de Melo. Havendo número
legal o senhor presidente cumprimentou a todos e em nome de Deus
declarou aberta a Sessão, autorizando o segundo (2º) secretário a
fazer a leitura da Bíblia. Dando continuidade o senhor Presidente
passou para o pequeno expediente: com a palavra o senhor Vereador
Reginaldo Martins de Farias, cumprimentou a todos os presentes e
falou da importância da aprovação da LOA de 2019, lembrou das
palavras do senhor Vereador Arilson, que o mesmo nunca deixaria
de votar o orçamento do município, pediu a todos os vereadores
presentes que aprovasse o projeto em benefício de toda população
de Bom Lugar. Em seguida o presidente chamou próximo vereador
inscrito Agamenon Sampaio de Melo, que ressaltou os equívocos
da proposta orçamentária, inclusive lembrando de sua emenda a Lei
de Diretrizes Orçamentária de 2019, que não havia sido sancionada
e publicada no Diário Oficial do Município, lembrou de outras
propostas apresentadas, que causou temor a chefe do Poder
Executivo, destacando a Lei da Ficha Limpa Municipal, agradeceu
a todos pela compreensão. Logo após presidente convocou o
próximo inscrito no pequeno expediente o vereador Francisco
Medeiros da Silva, no mesmo momento foi pedido questão de
ordem pelo vereador Agamenon Sampaio de Melo, que ressaltou o
tempo do pequeno expediente teria finalizado, assim o senhor
presidente acatou a questão. Chamando a ordem do dia: colocando
em discursão e votação o projeto de Lei n.º 259/2018 Lei do
Orçamento Anual de 2019, o mesmo foi reprovado por maioria dos
presentes: Renato Brito de Souza, Arilson Santos de Andrade,
Valdecy Gomes da Silva, Pedro Miranda Bezerra, Raimundo Pedro
de Jesus da Silva e Agamenon Sampaio de Melo. Em seguida foi
concedida a palavra para o vereador Francisco Medeiros da Silva,
que cumprimentou a todos os presentes, criticando a ação dos
vereadores que reprovaram o orçamento de 2019, atribuindo culpa
a articulação do vereador Professor Agamenon Sampaio. Logo após
senhor Presidente deu continuidade aos trabalhos, sendo pedido a
palavra pelo vereador Agamenon que solicitou a explicação

pessoal, concedido pelo presidente ressaltou que estava lá para
trabalhar em prol do povo e não para fazer a vontade do Poder
Executivo. Em seguida o senhor Presidente lembrou como sendo a
última Sessão Ordinária do ano de 2018, deveria haver a Eleição da
Mesa Diretora do Biênio 2019/2020 conforme Artigo 12º § 2º do
Regimento Interno da Câmara Municipal, assim constatou que a Chapa
1 – Unidos Por Bom Lugar protocolou dentro do prazo regimental o
seu registro junto a Mesa Diretora, sendo composta: Presidente Francisco Medeiros da Silva, 1º Vice-Presidente - Reginaldo Martins
de Farias, 2º Vice-Presidente - Francisco Passos de Araújo, 1º
Secretário – Hemerson Andrade da Conceição e 2º Secretário –
Francisco Ronierio Silva. Logo após, foi pedido a palavra pelo vereador
Agamenon Sampaio questionando a eleição da mesa diretora, o
presidente decidiu por pauta a votação da eleição da mesa diretoria para
o próximo biênio por se tratar da última Sessão Ordinária do Ano,
suspendendo os trabalhos provisoriamente por causa de divergências
entre os pares. Posteriormente, foi reaberto os trabalhos e chamado a
ordem os vereadores que continuaram presente no recinto, ressaltando
a ausência de alguns Edis, o senhor Presidente conferiu as onze (11)
cédulas de votação na presença dos vereadores presentes. Em seguida
o Presidente convocou os vereadores e incluído o presidente que tem
direito a voto, nominalmente para votação secreta conforme artigo 13
do Regimento Interno. Após todos votarem, o senhor presidente
solicitou ao vereador Hemerson Andrade para assumir os trabalhos da
Mesa, e chamar o senhor presidente para votar, logo após reassumiu os
trabalhos novamente o senhor presidente Francisco Ronierio da Silva,
que convocou dois (02) vereadores para conferencia dos votos.
Apurado e conferido os sufrágios a favor da Chapa 1 – Unidos por Bom
Lugar sobre a presidência de Francisco Medeiros da Silva, assim foram
proclamados eleitos por maioria dos vereadores presentes para os
cargos da Mesa Diretora do Biênio 2019/2020: Presidente - Francisco
Medeiros da Silva, 1º Vice-Presidente - Reginaldo Martins de Farias,
2º Vice-Presidente - Francisco Passos de Araújo, 1º Secretário –
Hemerson Andrade da Conceição e 2º Secretário – Francisco Ronierio
Silva. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a Sessão. E para constar foi
lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada pela
mesa e demais vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão; 28 de dezembro de
2018.
____________________________
Presidente
____________________________
1º Secretário
____________________________
2º Secretário

Para consulta a veracidade deste documento acesse www.bomlugar.ma.gov.br – acesse o link DOM

2/2

ANO III DIARIO OFICIAL MUNICIPAL DE BOM LUGAR SEXTA - FEIRA 04 DE JANEIRO DE 2019

PORTARIA Nº 001/2019 - Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal.
O Presidente da Câmara Municipal de Bom Lugar Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o que determina o inciso VII Art. 36 da Lei
Orgânica do Município.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Senhor STALLEN MACENA
PASSOS, inscrito no CPF: 603.619.493-59 e no RG sob nº
0370457420094 SSP-MA para exercer o cargo de TESOUREIRO,
da Câmara Municipal de Bom Lugar - MA, a partir desta data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência,
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Bom Lugar – MA, 02 de janeiro de 2019.
_____________________________________
FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA
CPF: 014.668.053-74
Presidente da Câmara Municipal de Bom Lugar - MA
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