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As 17:00 h (dezessete horas), do dia 18, do mês de junho, do ano de 2020, havendo quórum 

regimental no Plenário, o Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, Vereador 

Welington Leandro de Souza, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 17ª (décima 

sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Hidrolândia. Em seguida, passou a 

palavra a primeira secretária, que nos termos do art. 30, inciso I do Regimento Interno 

declarou presentes, para registro em ata, os seguintes Vereadores: Edvaldo, Fabrício, Ivan, 

José Délio, José Fernando, Júlio, Ricardo e Rogério. Registrou também a sua presença 

vereadora Rosemar e a do Presidente Welington. Na sequência, o Presidente convidou a 

Vereadora Rosemar para leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a ata da 16ª Sessão 

Ordinária foi colocada em votação e aprovada por todos, sem impugnação. Ao anunciar a 

pauta do dia, o senhor Presidente solicitou a vereadora Rosemar que apresentasse o 

projeto de lei de autoria do Poder Executivo para conhecimento de todos. Em seguida, 

questionou se há indicações e requerimentos, sendo informado que sim. O vereador José 

Fernando apresentou uma indicação sugerindo ao Poder Executivo Municipal que coloque 

sombrite ou outro tipo de proteção nas caçambas dos caminhões de lixo que trafegam 

dentro do nosso município. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. A 

vereadora Rosemar apresentou uma indicação sugerindo ao Poder Executivo Municipal 

que tombe como patrimônio histórico o casarão localizado na rua Alan Kardec esq. Com a 

rua Antônio Miranda. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente 

encerrado. Aberto a ordem do dia, o vereador Presidente colocou em discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 07/2020 qué "Autoriza o poder executivo à transposição e a 

transferência de saldos financeiros constantes do Fundo Municipal de Saúde, provenientes 

de repasses federais." O vereador Júlio apresentou o parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, sendo favorável a aprovação do projeto. Parecer aprovado por todos 

os vereadores presentes. A vereadora Rosemar apresentou o parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, sendo favorável a aprovação do projeto. Parecer aprovado por 

todos os vereadores presentes. O vereador Fabrício informou que está aguardando 

resposta da Secretária de Saúde para fazer o parecer da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social. Projeto aguardando parecer da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social para ser votado. Não havendo mais projetos, o senhor Presidente, abriu 

os debates parlamentares, onde os vereadores fizeram suas considerações finais. 

Encerrada a sessão, foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e votada, se 
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aprovada, será assinada pelo Presidente e por mim, Primeira Secretária, à qual será 

anexada lista assinada pelos vereadores presentes à sessão. 

Welington Leandro de Souza 
Presidente 

Rosemar Duarte da Silva Lopes 
Primeira Secretária 
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Lista de Presença dos Vereadores 

17ª Sessão Ordinária 

17/06/2020 

Edvaldo Soares dos Santos 

Fabrício Borges Cruvinel 

Ivan de Souza 

José Délio Alves Júnior 

José Fernando Pereira 

Júlio Franklin de Oliveira Castro 

Rosemar Duarte da Silva Lopes 

Welington Leandro de Souza 

Ricardo Vieira de Araujo 

10- Deusimar Augusto Mendes 

11- Rogério Machado da Silva _.;-. 


