COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Parecer ao Requerimento de Moção Nº 007/2019

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARACI/BA, através dos membros, apresenta em Plenário o parecer
acerca do Requerimento 007/019, de autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa
requerendo que “seja aprovada Moção de Aplauso à Dr.ª Aline Cardoso Pivão pelos
serviços prestados ao município”, a partir das razões abaixo.

1. RELATÓRIO
O requerimento 007/2019 já citado acima foi protocolado nesta Casa Legislativa no dia
24 de outubro de 2019, lido em plenário na 32º sessão ordinária e encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social através da CI nº 47 de 29 de
outubro de 2019 para exame do mérito e da pertinência da proposta.

2. FUNDAMENTAÇÃO
Estamos diante de um requerimento que visa entregar Moção de Aplauso a notável
cidadão que presta relevantes serviços no município de Araci, estando envolvido em
projetos artísticos e culturais que contribuem para a formação de crianças e jovens do
nosso município.
Fundamenta-se a matéria no art. 130 §2 alínea “j” do Regimento Interno que
reproduzimos:
Art. 130 - Requerimento é todo pedido verbal ou escrito de
Vereador ou de Comissão, feito ao Presidente da Câmara, ou
por seu intermédio, sobre assunto do Expediente, da Ordem do
Dia ou de interesse Pessoal do Vereador.
(...)
§2 - Serão verbais ou escrita e votados, independentemente de
discussão ou requerimento que solicitem:
(...)
j) - Manifestação de regozijo ou pesar da Câmara através, de
ofício, telegrama ou outro meio; (destaque nosso)

3. ANÁLISE
Verifica-se, portanto, que a homenageada atende aos requisitos de probidade para
receber a moção e que estão satisfeitos o mérito e a conveniência da proposição.
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4. VOTO
Diante do exposto acima, opino pela aprovação do Requerimento 007/2019, de
autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa requerendo que “seja aprovada
Moção de Aplauso à Dr.ª Aline Cardoso Pivão pelos serviços prestados ao município”,
e seu posterior prosseguimento.
Em conclusão dos trabalhos, esse é o pronunciamento que deve submetido à
consideração nobres pares. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Araci.
Araci/BA, 01 de novembro de 2019.

Jerônimo Jesus de Lima – Relator

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DO RELATOR
Parecer da Comissão ao Requerimento 007/2019
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A Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social opinou unanimemente pelo
prosseguimento do Requerimento 007/2019, de autoria da vereadora Jamile
Magalhães da Costa requerendo que “seja aprovada Moção de Aplauso à Dr.ª Aline
Cardoso Pivão pelos serviços prestados ao município”, e pela sua consequente
aprovação.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Araci, 01 de novembro de 2019.

Marcos Antônio Pimentel – Presidente

Valter Andrade de Oliveira – 3º Membro
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