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Aos 02 dias do mês de maio de 2022, reuniram-se na sala das sessões da 

Câmara Municipal de Ouvidor, presentes conforme a lista, os seguintes 

vereadores: Cleiton Mendes da Silva, Jose Antônio da Silva, Eurípedes 

Benedito, Jorge Luiz Teles Benedito, Luiz Silvano Moreira, Heleno Borges 

Ribeiro, Vinícius Antônio da Silva, Wilson Silvano Moreira e Vanderlei Vaz 

Neto. Ausente o vereador Jorge Luiz Teles Benedito por motivo previamente 

justificado. Em seguida o presidente cumprimentou aos presentes e declarou 

aberta a sessão. Dando sequência ao ato, foi realizada a leitura do 

evangelho pelo vereador Cleiton Mendes. Ato continuo, procedeu-se a 

leitura da ata da sessão anterior. Submetida a votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade de votos. Continuando o expediente, foram feitas 

as leituras dos ofícios enviados e recebidos pela casa. Na sequência, foi 

solicitado o envio de ofícios diversos. Na Ordem do dia, foram apresentados 

os seguintes requerimentos: Requerimento nº 06/2022, de autoria do 

vereador Vinícius Antônio da Silva; Requerimento nº 07/2022, de autoria do 

vereador Eurípedes Benedito e Requerimento 04/2022 de autoria do 

Vereador José Antônio da Silva, sendo os mesmos deliberados e aprovados 

por unanimidade de votos. Seguindo com a ordem do dia, houve a 

apresentação do projeto de Lei nº 002/2022, de autoria da mesa diretora, 

que “Autoriza o Poder Executivo a isentar a unidade Loja Maçônica, 

sediada no município de Ouvidor-GO, do imposto predial e territorial 
urbano – IPTU e dá outras providências”. Após aprovação de sua urgência 

foi o mesmo deliberado e aprovado em 1ª e 2ª (primeira e segunda) votação 

por unanimidade de votos. Na sequência houve a deliberação do Projeto de 

Lei nº 003/2022, de autoria da mesa diretora, que “Autoriza o Poder 

Executivo a isentar o prédio pertencente à Irmandade do Rosário, sediada 

no município de Ouvidor-GO, do imposto predial e territorial urbano – 
IPTU e dá outras providências”. Submetido à votação, foi o mesmo 

aprovado em 1ª e 2ª (primeira e segunda) votação por unanimidade de votos. 

Na sequência, foi passada a palavra ao Sr. Alan Siqueira Venerável Mestre 

da Loja Maçônica José Olímpio da Silva, para fazer uso da tribuna livre. O 

responsável pela Loja Maçônica, aduziu a importância da maçonaria como 

entidade filantrópica para a sociedade, bem como a importância da 
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aprovação do projeto de lei que isentou a entidade de IPTU, agradecendo 

todos edis pela disposição de aprovar o referido. Continuando os atos da 

sessão foi solicitado ao 1º (primeiro) secretário, vereador, Heleno Borges 

Ribeiro, que procedesse com o sorteio das questões pessoais. Desta feita, foi 

concedida a palavra ao vereador Cleiton Mendes da Silva que iniciou 

agradecendo a Deus por mais esta sessão. De igual sorte, agradeceu a sua 

família e a todos que acompanham o trabalho legislativo pelas redes sociais. 

Parabenizou os trabalhadores de Ouvidor e região pela passagem do dia do 

trabalho. Ressaltou a importância de aprovação dos projetos que isentou a 

loja maçônica e a irmandade Nossa Senhora do Rosário do pagamento do 

IPTU, lembrando da importância da Maçonaria e de seu trabalho para o 

Município na esfera social. Externou parabéns a primeira dama Ana Lúcia, 

que vem desempenhando um importante trabalho, frente a pasta da 

assistência social. Com relação a festa do trabalhador, parabenizou o 

prefeito, Cébio Machado, o vice, Nelci Cândido e demais organizadores, 

pela realização do importante e brilhante evento. Finalizou agradecendo o 

presidente da Casa e o parabenizou pelo excelente trabalho. Desejou um 

boa noite a todos. Ato seguinte, foi sorteada a palavra ao vereador José 

Antônio da Silva que iniciou desejando um boa noite à todos, agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar trabalhando em favor do povo. Verberou 

acerca da importância pela aprovação dos dois projetos apresentados, que 

isentam o IPTU, das entidades. Agradeceu a presença virtual das pessoas 

que assistem a sessão pelas redes sociais e que todos possam retornar na 

próxima sessão. Desejou um boa noite a todos. Na sequência, foi sorteada a 

palavra ao vereador Vinícius Antônio da Silva, que agradeceu a presença 

de todos. Parabenizou ainda os colegas vereadores pelas proposituras dos 

requerimentos e dos dois projetos de leis, ressaltando a importância de todos 

para a população. Destacou a importância da Maçonaria para a sociedade 

Ouvidorense. Parabenizou o prefeito Cébio Machado, pela realização do 

grande evento em comemoração ao dia do trabalhador, aproveitando o 

ensejo, convidou todas as mães para o evento em comemoração ao dia delas, 

que será promovido no próximo sábado pela prefeitura municipal. 

Agradeceu a presença de todos, finalizou, desejando um boa noite. 

Prosseguindo, foi sorteada a palavra ao vereador Wilson Silvano Moreira, 

que agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão e o chefe do 

executivo no atendimento das demandas levadas pelo povo. Parabenizou a 

maçonaria pelo brilhante trabalho prestado ao município, externando sua 

alegria de poder votar em dois projetos como os desta sessão. Encerrou 
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parabenizando o prefeito pela festa em comemoração ao dia do trabalho, e 

desejou um boa noite a todos. Seguindo com expediente, foi sorteada a 

palavra ao vereador Luiz Silvano Moreira, que agradeceu a presença dos 

membros da loja maçônica, ressaltando a importância da entidade para o 

município. Agradeceu todos os vereadores por serem favoráveis aos 

projetos de isenção do IPTU. Solicitou ao procurador que fosse procedido 

um requerimento em seu nome, solicitando ao prefeito a doação de 05 

(cinco) cadeiras de rodas à maçonaria, por saber que é uma entidade séria 

e comprometida com o social de nossa cidade e informou que irá doar por 

sua conta, uma unidade destas. Encerrando as questões pessoais, o vereador 

Heleno Borges Ribeiro, iniciou seus dizeres agradecendo a presença de 

todos, em especial aqueles que compõe a loja maçônica. Ressaltou que os 

benefícios trazidos pela instituição são de suma importância à todos. 

Mandou um abraço a toda sua família. Encerrou desejando um abraço a 

todos e que todos fiquem com Deus. Finalizando o expediente, o presidente, 

agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão produtiva, de igual 

sorte, agradeceu os presentes, e de um modo especial, aos membros da 

maçonaria. Agradeceu todos os servidores da casa, a todos que 

acompanham o trabalho pelas redes sociais e em nome de Deus, declarou 

encerrada esta sessão. Em seguida nada mais havendo a registrar, assinam 

todos os vereadores, esta ata, devidamente apreciada e aprovada em 

plenário no dia 09 de maio de 2022.  
 

Presidente: Eurípedes Benedito ______________________________________ 

 

Vice-Presidente: Vinícius Antônio da Silva______________________________ 

 

1º Secretário: Heleno Borges Ribeiro __________________________________ 

 

2.º Secretário: Cleiton Mendes da Silva _________________________________ 

 

Luiz Silvano Moreira:  ______________________________________________ 

 

Jorge   Luiz Teles Benedito: __________________________________________ 

 

José Antônio da Silva:_______________________________________________ 

 

Vanderlei Vaz Neto:_________________________________________________ 
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Wilson Silvano Moreira: _____________________________________________ 


