Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus, Estado da
Paraíba, na sua 13 ª Legislatura e no seu 1º período de 2019. Aos 26 de
Fevereiro 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 1° secretário em substituição
Evandro dos Santos Souza e 2º secretário Fábio Abel Mangueira.
Respectivamente conforme o livro de presença compareceram os vereadores;
Ediney Pereira de Souza, Fábio Abel Mangueira, Tomaz Duarte Neto,
Neozinete Nunes de Arruda, Francisca Gonçalves da Silva, Evandro dos
Santos Souza. Deixando de comparecer, Larissa Gonçalves Ricarte, Maria das
Graças Lopes de Sousa, Solangia Rolim Freitas Mendes. Havendo número
legal de vereadores o Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da
sessão em nome de Deus e da democracia. Em seguida, o Senhor Presidente
convidou para adentrar o plenário da câmara e tomar posse do mandato de
vereadora suplente Francisca Gonçalves da Silva, a qual prestou juramento
tomando posse e foi investido do mandato de vereadora, logo em seguida, o
senhor Presidente autorizou ao 1º Secretário em substituição Evandro dos
Santos Souza a fazer a leitura do material de expediente que consta dos
seguintes requerimentos: Requerimento Nº 01/2019 solicitando o roço da
entrada da cidade até o contorno; Requerimento Nº 02/2019 solicitando a poda
das árvores da rua 05 de novembro nessa cidade; Requerimento Nº 03/2019
solicitando a instalação de uma bomba de água no sítio Cacaré, na residência
de Benono. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores
que fez o uso da mesma o vereador Evandro dos Santos Souza, Francisca
Gonçalves da Silva, Tomaz Duarte Neto e o vereador Fábio Abel Mangueira
que os discursos estão gravados nos anais desta casa. Logo em seguida o
senhor presidente passou a ordem do dia colocando em discussão e votação
os Requerimentos Nº 01/2019, N° 02/2019 e 03/2019 que os mesmos foram
aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar no momento o
Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da Sessão. E para constar
eu, Evandro dos Santos Souza, 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 26 de Fevereiro de 2019. “Em tempo, foi
encaminhado a comissão de finanças o processo TC 05940/18 relativo a
prestação de contas do Município exercício financeiro 2017”. Sala das Sessões
da Câmara municipal de Bom Jesus, em 26 de Fevereiro de 2019.

