ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE
JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (19) dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete, as vinte horas e quarenta e cinco minutos, 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; José Ronaldo Maximino de Souza;
João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo; Luiz Francisco
dos Santos Neto; Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante
e Vanilda Honório da Silva. Faltou o vereador Jorge Eduardo Alves da
Silva que justificou sua falta. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia. LDO Lei de Diretrizes Orçamentaria exercício de 2018, em
terceira discussão e votação. O Sr. Presidente informou que existe alguns
artigos que foram modificados da lei anterior. Afirmou que tinha uma
dúvida, a qual chamou o líder do governo para conversarem, ligaram para o
Sr. Prefeito o qual passou para que os mesmos falassem direto com o
contador da prefeitura. Relatou que no artigo 30 da lei, diz que a Casa só
poderá entrar em recesso após a aprovação do projeto LDO, e esta dúvida
foi tirada, e não se faz necessária uma emenda supressiva. Informou que a
questão de solicitar a sessão extraordinárias, no regimento diz que é
obrigação do prefeito, pois a Casa não tem poder de convocar, porém como
as comissões se reuniram, deram os pareceres e solicitaram através de
ofício a sessão extraordinária. Entretanto qualquer outra sessão
extraordinária que venha a acontecer, só será possível se solicitado pelo Sr.
Prefeito. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir, o

projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 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.

