ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA, DA CÂMARA
MUNICIPAL, CASA JAIME RIBEIRO DELGADO, SÂO JOSÉ DO SABUGI PB.
Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (30/08/2018), às nove
horas (09h00minhs) na Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José
do Sabugi – PB reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência da
vereadora Idalete Nóbrega da Costa. A senhora presidente cumprimentou a
todos os presentes e solicitou da vereadora Maria Gorete que fizesse a oração
do dia. Logo após solicitou do 1º secretário que fizesse a chamada nominal dos
Vereadores presentes, tendo número suficiente de membros foi aberta a
sessão e feita a leitura da Ata anterior que após lida e achada conforme foi
assinada pelos vereadores presentes. Feita a leitura resumida da matéria
oriunda do Poder Legislativo. Em seguida a palavra foi concedida aos
vereadores escritos na pauta do dia e usou da palavra à vereadora Maria
Gorete que apresentou os seguintes requerimentos: 1 – Requerimento
solicitando do Poder Executivo a Construção de uma Lombada na Rua Padre
Jerônimo Louwen de frente a Mc Lanches e a retirada de outra na frente de
Dona Hilda. 2 – Requerimento solicitando outra Lombada na Rua Luzia
Medeiros de Lima, neste município. Foi explanado e aprovado por todos. Logo
após o vereador José Barros de Lucena apresentou um requerimento que
solicita do Executivo a construção de uma Lombada na Rua Joventino Josias
de Araújo, em frente à residência da Senhora Francilene. O mesmo foi
aprovado por todos. A senhora presidente falou para todos sobre o 1º Fórum
Comunitário do Selo da UNICEF realizado aqui no município para
acompanhamento e fortalecimento da participação social nos processos de
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas para
a infância e adolescência nos municípios. E apresentou a todos um
requerimento que solicita do executivo recolhimento de cães e gatos
abandonados nas ruas, com esterilização de machos e fêmeas, além da
construção de um local adequado para acolher os animais soltos nas ruas
desta cidade. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador
Paulo Pereira de Andrade fez suas justificativas e seus comentários sobre os
assuntos apresentados. Como ninguém quis fazer uso da palavra, a senhora
presidente fez as considerações finais falando dos avisos e lembrando a data
da próxima sessão para todos. Declarou encerrados os trabalhos da presente
sessão e para constar, eu GIZELA DE ARAÚJO SILVA, secretária, lavrei a
presente Ata que achada conforme e votada, será assinada pelos membros da
mesa.
Plenário da Câmara, em 30 de agosto de 2018.
Gizela de Araújo Silva – Secretária.

