Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus,
Estado da Paraíba, na sua 13 ª Legislatura e no seu 1º período de 2019.
Aos 11 de junho de 2019 “Casa José Gonçalves Moreira”, sede
Francisco Furtado de Figueiredo à Rua 05 de novembro nº 62, nesta
cidade de Bom Jesus, Estado da Paraíba, realizou-se a presente sessão
ordinária sob a presidência do vereador Ediney Pereira de souza, tendo
como 1ª secretária a vereadora Larissa Gonçalves Ricarte e 2ª
secretária em substituição a vereadora Francisca Gonçalves da Silva.
Respectivamente, conforme o livro de presença compareceu os
vereadores; Ediney Pereira de Souza, Larissa Gonçalves Ricarte, Maria
das Graças Lopes de Sousa, Evandro dos Santos Souza, Tomaz Duarte
Neto, Francisca Gonçalves da Silva e Neozinete Nunes Arruda.
Deixando de comparecer apenas a vereadora Solangia Rolim Freitas
Mendes e o vereador Fabio Abel Mangurira. Havendo número legal o
Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos da sessão em nome de
Deus e da democracia. Em seguida, Sr. Presidente, autorizou o 1ª
secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior que depois de lida
foi colocada em discussão e votação sendo aprovada pelos vereadores
presentes, em seguida o Sr. Presidente autorizou o 1ª secretária fazer a
leitura do material de expediente que consta do Projeto de lei número
06/2019 de autoria do poder executivo, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária do Município de 2020, Projeto de
Lei numero 07/2019 de autoria do vereador Evandro dos Santos Souza,
que dispõe sobre a instalação de Câmeras de monitoramento no
Município de Bom Jesus – PB e o Projeto de lei número 08/2019 de
autoriza do poder executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal
firmar convênio e doações com a fundação Laureano, para transferência
de recursos financeiros, doações de bens duráveis a título de subvenção
social, em seguida o senhor presidente passou a facultação da palavra,
onde fizeram uso da mesma os vereadores Evandro dos Santos Souza,
Tomaz Duarte Neto e Jocerlan Guedes de Aquino, onde seus discursos
estão gravados nos anais desta casa, em seguida, o senhor presidente
passou a ordem do dia que consta do Projeto de Lei numero 06/2019,

07/2019 e 08/2019 sendo aprovados por unanimidade pelos vereadores
presentes. Nada mais Havendo a tratar no momento o Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos da Sessão. E para constar eu, Larissa
Gonçalves Ricarte lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Bom Jesus em 11 de junho de 2019.

