
 

RESULTADO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE 
SETEMBRO DE 2018. 

 

- EXPEDIENTE DO PODER LEGISLATIVO:- 

 

- Discussão e votação da Ata da Décima primeira Sessão Ordinária 
realizada no dia 22 de agosto de 2018. (aprovada). 

- INDICAÇÃO nº- 014 – de 03 de setembro de 2018, de autoria da 
Vereadora Rozangela Galanti Nilsen, solicitando do Senhor Prefeito 
Municipal a colocação de Lombada na Avenida  Osvaldo Dolci, no 
quarteirão entre a esquina da Sabesp e o alambrado da EE. 
Baptista Dolci; 

- INDICAÇÃO nº- 015 – de 03 de setembro de 2018, de autoria da 
Vereadora Rozangela Galanti Nilsen, solicitando a colocação de 
grade de proteção na canaleta de escoamento de águas pluviais no 
Velório Municipal; 

- INDICAÇÃO nº- 016 – de 03 de setembro de 2018, de autoria da 
Vereadora Zilda Bindella dos Santos, solicitando a  aquisição de 03 
(três) celulares com linhas para disponibilizar aos motoristas de 
ambulâncias e para o funcionário responsável pelo agendamento 
das ambulâncias. 

INDICAÇÃO nº- 017 – de 03 de setembro de 2018, de autoria da 
Vereadora Zilda Bindella dos Santos, solicitando um revezamento 
entre motoristas para viagens a Barretos para que o Servidor possa 
descansar entre uma viagem e outra.  

 

- OBSERVAÇÃO:- As Indicações acima mencionadas foram 
encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e 
aguardamos sua manifestação.  

 



- EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:- 

- PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS NA ORDEM DO DIA :- 

- Apresentação do Projeto de Lei nº- 027 – de 29 de agosto de 
2018, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Dolcinópolis, Estado de São Paulo para o exercício de 2019. 
 
Projeto de Lei nº- 027/2018 o Senhor Presidente comunicou o 
Plenário que se encontra à disposição dos Senhores Vereadores, 
bem como da população presente o Projeto de Lei nº:- 027/2018, 
tendo os Senhores Vereadores nos termos do artigo 184, § 3º, o 
prazo de 10 (dez) dias para apresentação de emendas aos 
Projetos, sendo o respectivo Projeto de Planejamento nos termos 
do artigo 184, §§ 2º e 4º do Regimento Interno da Casa, 
encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamentos sob a 
Presidência da Vereadora Rozangela Galanti Nilsen, para 
analisarem na fase de elaboração de propostas e emissão de 
Parecer, obedecendo assim os prazos regimentais. Comunicou 
ainda que será realizado em data oportuna uma Audiência Pública 
para discussão de propostas do Projeto junto à sociedade. 
 
 
- Projeto de Lei nº- 028 – de 03 de setembro de 2018, o qual 
autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 
vigente, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) 
destinado à aquisição de Ônibus Escolar. PROJETO APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 
 


