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Aos três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, sob a 
Presidência da vereadora Joseane de Oliveira Seixas, teve lugar à sessão. 

Feita a chamada verificou a presença dos vereadores: Ivalter Barbosa 
Cardoso Filho, Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior, Márcio Kellen 
Soares Canto, Rafael Luiz Miléo Viana, Francisco Azevedo Pereira e 
Sebastião Gomes. Ausentes os vereadores: Adeilson da Costa Lopes; 
Arnaldo de Oliveira Gemaque, Renan Monteiro Guimarães, Marta 
Monteiro Godinho, Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler, Ana Cleyde Tavares 
Batista Filha, Manoel Lucivaldo Siqueira, Marcelo Augusto Andrade 
Sarubbi, os dois últimos com ausências justificadas, por se encontrarem 
devidamente licenciados. A seguir assumiu a presidência a vereadora Josy 
Seixas, na qualidade de vice-presidente da Casa, na ausência do titular. Em 
seguida a Sra. Presidente em exercício convidou os vereadores Antônio 
Odinélio Junior e Marcio Canto, para ocuparem as 1ª e 2ª secretarias, na 
ausência das titulares. Dando continuidade aos trabalhos a Sra. Presidente 
solicitou ao 1º secretário designado, que fizesse a chamada dos senhores 
vereadores, no que foi constatado não haver número legal, suficiente para 
discussão e votação das matérias em pauta, após a primeira chamada, a Sra. 
Presidente determinou que fosse aguardado o tempo de 15 minutos na 
expectativa de que se completasse quorum regimental de acordo com que 
determina o dispositivo do Regimento Interno da Casa. Decorrido os 15 
minutos fez-se nova chamada quando verificou-se que permaneciam no 
Plenário, os mesmos sete vereadores por ocasião da primeira chamada. A 
seguir, a Sra. Presidente declarou prejudicado o prosseguimento dos trabalhos, 
afirmando que a ata da Sessão anterior deverá ser lida e aprovada na próxima 
sessão ordinária. Em seguida a Sra. Presidente “Em nome de Deus” encerrou 
a Sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, no horário regimental. 
Para constar foi lavrada a presente Ata. 
Eu,_______________________________, 2º Secretário, subscrevo a presente 
ata, que depois de lida e aprovada, vai  assinada por mim e pelos demais 
membros da Mesa. 
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