
RESULTADO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JUNHO 
DE 2018. 

- EXPEDIENTE DO PODER LEGISLATIVO:- 

- Discussão e votação da Ata da Sétima Sessão Ordinária 
realizada no dia 16 de maio de 2018. (aprovada) 

- EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:- 

- PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS NA ORDEM DO DIA :- 

- Projeto de Lei nº- 014 – de 26 de abril de 2018, o qual dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução 
da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019. 
“APROVADO POR UNANIMIDADE”. 
 
- Projeto de Lei nº- 016 – de 22 de maio de 2018, o qual dispõe 
sobre autorização para abrir crédito Adicional Especial no 
orçamento vigente, no valor de R$- 228.765,00 (duzentos e 
vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais), através de 
repasse do Governo Federal, o qual será destinado à aquisição 
de um Ônibus Rural Escolar para o Município, bem como 
outras benfeitorias. “APROVADO POR UNANIMIDADE”  
 
 - Projeto de Lei nº- 017 – de 22 de maio de 2018, o qual 
Autoriza o Município de Dolcinópolis a celebrar convênios com 
a Fundação para Desenvolvimento da Educação – FDE, 
objetivando a gestão de Atas de Registro de Preço. 
“APROVADO POR UNANIMIDADE”. 
 
-  Projeto de Lei nº- 018 – de 29 de maio  de 2018, o qual dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo do 
Município de Dolcinópolis. “APROVADO POR UNANIMIDADE”. 
 
- Projeto de Lei nº- 019 – de 01 de Junho de 2018, o que dispõe 
sobre disciplina, cuidados e aplicação de penalidades por mal 
uso de todos os veículos, viaturas, máquinas ou maquinários 
de propriedade do Município, foi encaminhado pelo Presidente  
às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos 
para analisar o Projeto e emissão de Parecer nos termos do 
Regimento Interno. 
 



- Projeto de Lei nº- 020 – de 04 de Junho de 2018, o qual dispõe 
sobre a abertura de crédito Adicional Suplementar no 
orçamento vigente, no valor de R$- 242.000,00 (duzentos e 
quarenta e dois mil reais), junto ao Ministério da Saúde, 
destinado à aquisição de um Micro Ônibus, para o transporte 
de pacientes. “APROVADO POR UNANIMIDADE” 
 

 
 
 
 
 


