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SESSÃO DO DIA 29.10.2020 
 

 

Ata da 13ª (décima terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaruana, 2º 
período legislativo, realizada no dia 29 (vinte e nove) de outubro do ano de 2020 (dois 
mil e vinte).  Às 18h15 do dia supracitado, o Senhor Presidente José Fábio Machado com 
as graças de Nossa Senhora Santana declarou aberta a sessão, cumprimentou os 
presentes e em seguida solicitou ao 1º secretário, o vereador Jurandir Abreu Santiago 
que fizesse a chamada regimental dos senhores vereadores, que depois de concluída 
constatou que estavam presentes os vereadores:  Afraudizio Azevedo Soares, Aluísio 
Gomes da Rocha, Francisco Inaldo de Lima, João Bosco Pereira, José Augusto de Almeida 
Júnior, José Maria Mateus, José Alberto Barbosa Filho, José Elias de Oliveira, José Fábio 
Machado,  Jurandir Abreu Santiago, Marcus Rogério da Silva, Maria Neuma de Melo e 
Reginaldo Araújo da Silva. Prosseguindo, o senhor presidente informou que a ata da 
sessão ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2020 foi disponibilizada 
eletronicamente para todos os vereadores e estava aberta a observações. A mesma 
depois de aprovada pelos presentes foi assinada. Continuando com o expediente 
constou as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 08/2020, denomina a Travessa 
Raimundo Coelho de Lima, e dá  outras providências; Emenda Modificativa Nº  02/2020, 
modifique-se no Projeto de Lei Nº 077/2020, os artigos 7º e 8º que passa ter nova 
redação; Pareceres Nºs 024 e 025/2020, das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; Finanças e Orçamento; oferecidos favoráveis que o Projeto de Lei Nº 077/2020 
e Emenda Modificativa Nº 02/2020, sejam submetidos apreciação do plenário. Logo em 
seguida, usando a fala de pequeno expediente, o vereador José Alberto Barbosa Filho 
saudou a todos e iniciou sua fala destacando o projeto que apresentou, que denomina 
a Travessa Raimundo Coelho de Lima, disse que esse cidadão foi o primeiro morador do 
local e é uma questão de justiça e reconhecimento a indicação do mesmo, pediu o apoio 
dos colegas na aprovação da matéria. Dando sequência, na ordem do dia constou as 
seguintes Matérias: Projeto de Lei Nº 077/2020, estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Jaguaruana, no valor de R$ 84.830.000,00 (oitenta e quatro milhões 
oitocentos e trinta mil reais) para o exercício financeiro de 2021 e Emenda Modificativa 
Nº 02/2020, modifique-se no Projeto de Lei Nº 077/2020, os artigos 7º e 8º que passa 
ter nova redação. Aprovado por unanimidade. Em seguida foi facultada a palavra e como 
não houve nenhuma solicitação do uso da mesma e por não ter nada mais a tratar o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, desejou um boa noite e declarou 
encerrada a Sessão. A presente ata depois de aprovada vai pelos presentes assinada. 

 


