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ATA DA SESSÃO 30º  ORDINARIA DATADA 28 DE FEVEREIRO DE 2018    

 

 

Regimentalmente, teve início a trigéssima  sessão ordinária datada em 28 de fevereiro 

do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, referente ao biênio 2017/2018, 

procedendo-se à chamada aposta no livro de presença verificou-se que estavam presente 

os seguintes vereadores: David Rafael da Silva, Jose Janio Monteiro de Araújo, Núbia 

Maria de Lima, Adriano Francisco da Silva,  Jânio Soares da Silva Junior e José 

Ronaldo Ferreira da Silva Oliveira,  com a presença de (06), seis vereadores o Sr. 

presidente sob a proteção de Deus deu inicio ao trabalhos convidando a primeira 

Secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ao termino da leitura da ata o 

Sr. presidente a colocou em discussão e votação, que foi aprovada por unanimidade. 

Dando continuidade o Sr presidente pediu que a primeira secretária que fizesse a leitura 

do requerimento 01/2018 do vereador Ronaldo de H que pedia a devolução dos valores 

pagos referente a inscrição do concurso pública que foi adiado. em seguida o Sr 

presidente pediu que a primeira secretária fizesse a leitura do oficio 02/2018 que pediu a 

presença do Sr secretário de administração no dia 07 de março nesta casa para tratar de 

assunto de seu interresse. Havendo mais pauta para ordem do dia o Sr presidente 

franqueou a palavra,que na sua oportunidade fez uso da palavra o vereador Ronaldo de 

H, que começou seu discusso saudando os demais colegas vereadores e população em 

geral. Falou que esta casa sempre manda requerimentos e nunca são atendidos ,e isso é 

uma falta de respeito. Em seguida agradeceu aos colegas vereadores por terem aprovado 

o seu requerimento,pois é de intenções de todos. E continuou falando sobre o tal 

concurso que no seu conhecimento estava totalmente errado e pede que os valores das 

inscrições sejam ressacido como foi feito em cidades vizinhas.  Em seguida o Sr 

presidente fez uso da palavra,que iniciou seu discusso falando sobre os calçamentos da 

cidade que estão cheio de buracos e ressaltou mais uma vez sobre a ambulância rancho 

frio e macapá que ainda não foi consertada,falou também sobre o ônibus da Onça que 

está super lotado e pediu para a gestão solucionar o mais rápido possível esses 

problemas. Ressaltou também sobre  a reconstrução do posto fiscal no qual faz parte das 

terras da nossa cidade e que seria cabivél a gestão se reunir com o responsável pela obra 

e conseguisse colocar algumas pessoas que estão desempregadas em nossa cidade,para 

que essas pessoas possam dar uma melhor qualidade de vida a sua família. Logo após 

fez uso da palavra o Sr vereador Juninho de Dinho que começou seu discusso 

cumprimentando a todos, e falou que o problema do ônibus não ocorre somente no 

povoado da Onça. Falou que a gestão está diminuindo escolas na zona rural por isso a 

super lotação no ônibus escolares. Falou também que que ambulância de macapá e 

rancho frio ficou apalavrada o seu conserto e até o presente momento não feito esse 

conserto. Pediu também reforço na segurança de nossa cidade,pois,corriqueiramente 

pais de família são roubado. Falou que vai oficializar a presença dos secretários de 

saúde,educação e agricultura. E pediu que a prefeita aumente o transporte escolar para 



que os alunos,para que não ocorra nenhum acidente grave com nossos alunos e por fim 

ressaltou que sempre pode contar com ele. Em seguida o Sr presidente pediu que o 

secretário de educação resolvesse o problema do ônibus escolar e que a prefeitura 

consertasse as máquinas rurais,pois é, de grande uso para população. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente em nome de Deus declarou 

encerrada a sessão que para constar eu ......... lavrei a presente ara que se aprovada será 

assinada pelo Sr. Presidente e demais vereadores.  
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