ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N°. 003/2018
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2018, às 20h00min, reuniuse a Câmara Municipal de Nova Veneza – GO, no Palácio Legislativo
“Ovídio da Silva Veneziano”, no Plenário “Milton Peixoto”, em sua
sede, situada à Avenida Vereador Jose Francisco da Silva n° 62, para
terceira sessão ordinária do referido mês. A sessão foi presidida pelo
Vereador Presidente Reginaldo Tavares Canto, tendo como primeiro e
segundo secretários os vereadores Joaquim Emiliano de Souza e Weber
Balduíno dos Santos. Após a oração de praxe foi confirmado o quorum
com a presença de todos os vereadores. O Senhor presidente invocou a
presença de Deus e deu a sessão por aberta. Em seguida designou a
vereadora Maria Nilva Souza da Conceição para saudar em nome da
câmara os visitantes. Em ato continuo foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. No Expediente do Dia foram apresentados os Requerimentos nº
001/2018, de autoria do Vereador Presidente Reginaldo Tavares Canto;
requerimento nº002/2018, de autoria do vereador Weber Balduíno dos
Santos e Requerimento nº003/2018 de autoria do vereador Edson
Camargo Moreira, após a leitura dos Requerimentos o Senhor
Presidente deixou a tribuna livre para os vereadores que dela quisessem
fazer uso. Igualmente os vereadores usaram a tribuna para fazerem seus
cumprimentos em especial à vereadora Nilva pela passagem de seu
aniversário natalício. Iniciando a Ordem do Dia foram colocados em
Primeira votação pela forma simbólica ao Projetos de Lei do Poder
Executivo nº 002/2018, em que “Institui o programa de Recuperação
Fiscal – REFIS relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal, e dá
outras providências”; Projeto de Lei nº 004/2018, em que “Autoriza a
abertura de Crédito Adicional de Natureza Especial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 005/2018, em que “Autoriza o
pagamento de horas mensais (banco de horas) a agente escrivão de
polícia civil, e dá outras providências” e Projeto de Lei do Poder
Legislativo nº 001/2018, em que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores e Agentes Políticos do Poder Legislativo e
dá outras providências”, também foram colocados em votação os
Requerimentos nº 001/2018, em que “Solicita a reposição da rede

elétrica na Avenida Santa Barbara, trecho compreendido entre a esquina
da Rua do Cemitério até o início do Setor Vila Borghese”;
Requerimento nº 002/2018, em que “Solicita providências para
construção de calçadas no Setor Benedito Fernandes Teixeira” e
Requerimento nº 003/2018, em que “Solicita providências para
instalação de cobertura no Parquinho do Centro Municipal de Educação
Infantil Vilma Peixoto” todos obtiveram aprovação unânime pelo
Plenário. Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia e nada mais a
ser tratado o Senhor presidente fez suas conclusões finais, agradeceu a
presença de todos e deu em nome de Deus a presente sessão por
encerrada marcando outra para o dia 27 de fevereiro de 2018 no mesmo
horário, do que para contar lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada pela mesa diretora.

