
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 

 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas. 

Inicia-se a sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos 

Vereadores. Feita a verificação constatou-se as ausências do Vereador Lindomar 

Duarte e Romilda José de Paula, a leitura bíblica foi feita pelo Vereador Ozéas 

Marinho de Oliveira.  O Presidente solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, 

que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão 

com a Leitura do Parecer Prévio de autoria do Tribunal de Contas do Estado, 

referente as contas de Governo do Ex-Prefeito Valdecir Luiz Colle, exercício 

2016, e leitura do Projeto de  Resolução nº 001/2018, modificando o Regimento 

Interno, referente os dias de Sessões Ordinárias. O Presidente solicitou a leitura 

das Indicações: Indicação nº 007/2018 de autoria dos Vereadores Sebastião 

Rodrigues e Lindomar Duarte, instalação nas vias públicas da Sede do Município, 

Distrito e Povoado, lixeiras devidamente identificáveis para coleta seletiva de 

lixo. Segue-se a Sessão com a leitura dos Requerimentos: Requerimento nº 

003/2018 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, solicitando  audiência 

Pública no Distrito de Santa Elvira, para apresentação de metas fiscais, colocado 

em Discussão e em votação foi aprovado. O Presidente aguardou alguns instantes 

para apresentação de requerimento oral. Não havendo esse expediente, passou-se 

ao uso da palavra livre por ordem de inscrição. O Vereador Ronival Soares, falou 

da reunião com o Prefeito Municipal onde foi tratado assuntos referente à 

proposta orçamentária do Município para o exercício de 2019, dentre todos 

assuntos tratados ficando decidido a inclusão de Emendas impositivas, 

ressaltando assim, o trabalho dos vereadores deste Legislativo. Encerrado o 

expediente, passou-se a ordem do Dia com a leitura do parecer da Comissão de 

Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 029/2018, abertura de Crédito Suplementar, 

que obteve votos à sua aprovação, com emenda apresentada, colocada em 

discussão e em votação o mesmo foi aprovado com a Emenda apresentada. Não 

tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma 

convocando a próxima Sessão para o dia 25 de junho do corrente exercício. Esta 

Ata após lida e aprovada será assinada por todos os Vereadores que estiveram 

presente nesta Sessão. 


