
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2018. 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, as 20:00 horas, 

nesta cidade de Nova Veneza, Estado de Goiás, no Plenário “ Milton Peixoto” da 

Câmara Municipal, situada à Avenida Vereador José Francisco da Silva nº 62, 

reuniu-se os Senhores Vereadores para a  realização da primeira Sessão 

Ordinária do mês de fevereiro de 2018, a  qual foi presidida pelo Vereador 

Presidente Reginaldo Tavares Canto, e secretariado pelos vereadores: Walter 

Simão e Weber Balduíno dos Santos, 1º e 2º secretários. Sob a Proteção de Deus 

o senhor Presidente declarou aberta a sessão.  Após a oração de praxe e  

confirmaçãodo  quórum foi constatada a ausência do vereador Joaquim 

Emiliano de Souza, em seguida o Vereador Weber Balduíno dos Santos   fez uma 

leitura bíblica, continuando o  Senhor Presidente  designou o vereador Dirceu 

Roquini Correa para saudar em nome da Câmara os visitantes. Dando 

prosseguimento aos trabalhos foram apresentados e repassados para as 

comissões em tempo regimental os projetos de Lei do Poder Executivo nº 

001/2018, em que “Aprova a Planta de Valores Genéricos para o exercício de 

2018 e dá outras providências ” e Projeto de Lei  nº 002/2018, em que “Institui 

o Programa de recuperação Fiscal – REFIS relativo aos débitos fiscais com o fisco 

municipal, e dá outras providências, após a leitura dos Projetos foi feita uma 

explanação técnica pelo Procurador Jurídico da Câmara Dr. Rafael Rodrigues 

Prado para melhor compreensão, houve vários questionamentos e depois das 

discussões ficou decidido que as comissões competentes farão o parecer. 

Encerrado o expediente do dia o Senhor Presidente deixou a tribuna livre para 

os vereadores que dela quisessem fazer uso. Todos os vereadores presentes 

usaram a tribuna para fazerem seus cumprimentos, parabenizaram o ex 

presidente pelo trabalho realizado em 2017 e desejaram sorte ao novo 

Presidente, também  parabenizaram a Prefeita Patrícia e o governo do estado  

pela obras realizadas no município, na ocasião foi informado o novo Líder da 

prefeita na câmara que será representado pelo vereador Matheus de oliveira 

Pires.Como não havia  matéria para aOrdem do Dia o Senhor Presidente fez as 

conclusões finais agradeceu a presença de todos  e declarou encerrado os 

trabalhos da presente sessão, marcando outra para o dia 20 de fevereiro de 

2018 no mesmo horário, do que para constar lavrou-se a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada pela mesa diretora. 

 


