ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO PRIMEIRO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA-PB,
NO DIA ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESETE.

Aos (11) onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete
às dezenove horas, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal
de Areia-PB, os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada
verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos Santos Júnior; Ivano
Cassimiro dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza
Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva; José Ronaldo Maximino de Souza;
Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltou o vereador
Luiz Francisco dos Santos Neto. Havendo quórum regimental, o Sr.
Presidente fez a leitura de uma parte da bíblia (Salmo 46) na abertura dos
trabalhos e em seguida autorizou o primeiro Secretário a fazer as leituras
das atas das sessões anteriores que foram aprovadas por unanimidade.
Como expediente do dia foi feita a leitura dos seguintes documentos: Ato
n° 01\2017 onde o Presidente da Câmara Municipal de Areia no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas. Resolve nomear vereadores para as
Comissões provisórias desta Casa, conforme Art. 33 do Regimento Interno.
Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente - José Ronaldo Maximino
de Souza; Relator - Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga; Membro – João
Carlos Ribeiro Silva. Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vanilda
Honório da Silva; Relator - José Ronaldo Maximino de Souza; Membro –
João Paulo de Souza Macedo. Comissão de Obras e Serviços Públicos.
Presidente – Ivano Cassimiro dos Santos; Relator- Jorge Eduardo Alves
Silva; Membro – Francisco dos Santos Júnior. Comissão Legislação do
Povo: Presidente – Francisco dos Santos Júnior; Relator - Nelma Carneiro

Cavalcante; Membro – Luiz Francisco dos Santos Neto.Requerimento n°
001\2017 nos termos dos Art. 108 do Regimento Interno da Câmara de
vereadores do município de Areia e no Art. 33 da Constituição, para que
seja convocado o plenário para sessão extraordinária, para apreciação e
votação do Projeto de Lei n° 01\2017 que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição
Federal. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 001\2017 de
autoria do poder executivo que que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público. Sequenciando o Sr. Presidente informou que de acordo
com a Circular que foi entregue a todos os vereadores, na sessão de hojeo
Projeto de Lei será apenas lido, no próximo dia 13\01\2017 será a primeira
discussão e no dia 16\01\2017 será a segunda e terceira discussão e
votação. Afirmou que neste momento o Projeto será encaminhado as
Comissões, as quais irão dar um parecer que voltará para aprovação.
Informou que onde couber emenda, a qual se faz necessária será colocada.
Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, autorizando o primeiro Secretário a
fazer a lavratura da presente ata que depois de lida, discutida e aprovada,
vai devidamente datada e assinada.

