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Ata 030/2018 

30ª Sessão Ordinária do Ano de 2018 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, com a 

presença de todos os senhores vereadores, a presidente Clarice Nunes Pereira declara aberta a 

trigésima sessão ordinária do ano de dois mil e dezoito e convida a todos para fazer a oração do Pai 

Nosso como é de costume da casa. A Senhora Presidente pede para que o primeiro secretário 

realize a leitura da ata 029/2018, posteriormente a mesma é colocada em votação e é aprovada por 

unanimidade. O primeiro secretário procede com a leitura do expediente da mesa: Convite para 

Cerimônia de Formatura do Curso de Dança Gaúcha. A Presidente declara aberto o Grande 

Expediente plenário onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o 

Regimento Interno. Fica livre a palavra. Nenhum vereador se manifestou. A presidente deferiu os 

requerimentos verbais e escritos e encaminha à secretaria da casa para que sejam tomadas as 

devidas providências. A Presidente colocou em terceira e última discussão e votação o Projeto de 

Lei 019/2018 com a súmula: Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria do Oeste 

para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências e fora aprovada por unanimidade. A 

Presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei 022/2018 com a súmula: 

Altera e acrescenta dispositivos à lei municipal n.º 320/2011 e dá outras providências e fora 

aprovado por unanimidade. A Presidente declarou aberto o pequeno expediente plenário, onde os 

senhores e senhoras poderiam fazer o uso da palavra por 3 minutos comentando assuntos 

referentes à sessão. Nenhum vereador se manifestou. A Presidente fez o encerramento, 

deixando o convite para a próxima sessão. 
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