
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N°. 004/2018 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2018, às 20h00min, reuniu-se 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 quarta 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, foi realizada uma 

leitura bíblica pelo vereador Weber Balduíno dos Santos.  Em ato continuo foi 

lida e aprovada a ata da sessão anterior. Posteriormente designou o vereador 

Edson Camargo Moreira para saudar em nome da câmara os visitantes. No 

Pequeno Expediente efetuou-se a leitura do Ofício nº 044/2018 do Poder 

Executivo, no qual faz à indicação do Vereador Matheus de Oliveira Pires como 

líder da Prefeita na Câmara e Ofício nº 003/2018 da Secretaria Municipal de 

Saúde, solicitando o Plenário da Câmara para realização de Audiência Publica 

para apresentação do Plano Municipal de Saúde 2018-2021. Iniciando o 

Expediente do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 

006/2018, em que “Desafeta e autoriza alienação de veículos e sucatas de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, para os fins que 

especifica e dá outras providências”. Não havendo mais matéria para o 

Expediente do Dia o Senhor Presidente deixou a tribuna livre para os vereadores 

que dela quisessem fazer uso. Os vereadores usaram a tribuna para fazerem seus 

cumprimentos e agradecimentos,  comentaram sobre a festa de aniversário do ex 

prefeito Valdemar Batista Costa e o parabenizaram pelo aniversário e 

organização,  também falaram sobre a divulgação das sessões da câmara  com 

carro de som convidando a população,  e disseram  que gostaria que fosse 

divulgado todos os meses.   Na Ordem do Dia foram colocados em Segunda 

votação  os 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”, todos continuaram 

aprovados por unanimidade e por último foi colocado em Primeira votação o 

Projeto 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”, que 

também obteve aprovação unânime.  Nada mais havendo a tratar  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 28 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.  

 

 

 

 


