ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 1.360, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
IGUAÇU DE GOIÁS-GO.

Aos 12 (doze) dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezessete (2017), às 19h30min,
no prédio da Câmara Municipal de Nova Iguaçu de Goiás, situada á Rua Francisco Nunes de
Souza, Qd 25, Lt 07, nº 84, centro. Fez presentes os (as) Parlamentares Senhores (as),
Valcilei Antônio Vicente-DEM, José Periquito da Silva-PSDB, Edilson José de OliveiraDEM, Mauro Aparecido da Silva-PTM, Maria José da Rocha Lemos Araujo-PMDB,
Dulcilene Ana da Silva Ribeiro-PT, Nito Pedro Pereira-PMDB e Edimario Navarro de Abreu
-PROS, para Sessão Ordinária, na forma regimental e, sob a presidência do vereador senhor
VALCILEI ANTONIO VICENTE, após a verificação pela secretária no livro de presença,
constatando quórum legal para início dos trabalhos, determinou a Vereadora MARIA JOSE
DA ROCHA LEMOS ARAUJO, que se procedesse com a leitura bíblica de
ECLESIASTICO CAP.10, VERS.:06-08; seguida de oração exaltando o nome de DEUS.
Ato contínuo, após o pronunciamento do termo de abertura o Senhor Presidente
cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Prosseguindo no espaço destinado ao
EXPEDIENTE DO DIA, fora determinado a secretária que se procedesse com a leitura da
ata da sessão anterior de nº 1.359, do dia 08 de Agosto de 2017, sendo a mesma aprovada por
unanimidade de votos dos parlamentares presentes. Deu início a ORDEM DO DIA, não
houve pauta. Passou para a fase da EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme inscrição o nobre
vereador Edilson José agradeceu a Deus por mais uma sessão, cumprimentou a todos e
comunicou aos nobres colegas que a Comissão de Licitação, composta por ele como
presidente, o vereador Edimário Navarro e o vereador Iris Antônio, depois de analisarem as
propostas recebidas na licitação para a compra do carro para a Câmara, fecharam negócio para
comprar um Siena Flex 2009/2010 no Valor de R$ 19.000,00, e já estão correndo atrás da
documentação para fazer o pagamento e passar o carro para o nome da Câmara. Então não
havendo nada mais para o momento o senhor presidente convocou os parlamentares para
sessão ordinária que se realizará no dia 13/09/2017, ás 19hs30min, oportunidade em que
agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão. Lavrada esta por mim Maura
Araujo Resende, Secretária autorizada, que a lavrei em 02 (duas) vias de igual teor, sendo lida
achada conforme deverá ser assinada pelo Senhor Presidente, Secretários e demais
parlamentares presentes.

Presidente- Valcilei Antonio Vicente _______________________________________
Nito Pedro Pereira _____________________________________________________
Maria José da Rocha Lemos Araujo________________________________________
Iris Antônio Alves_______________________________________________________
Dulcilene Ana da Silva Ribeiro ____________________________________________
Edilson José de Oliveira_________________________________________________
José Periquito da Silva__________________________________________________
Edimario Navarro de Abreu______________________________________________
Mauro Aparecido da Silva________________________________________________

