ATA DA SEXTA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AREIA – PB, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE
DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (29) vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete ás vinte e uma horas reuniram-se na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Areia – PB, os vereadores: Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo
de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva; Francisco dos Santos
Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza; Ivano Cassimiro dos Santos;
Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Como pauta da
reunião o Sr. Presidente questionou aos demais vereadores em relação a
situação do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto que está com cinco
faltas consecutivas ainda sem nenhuma justificativa por escrita. A
vereadora Nelma afirmou que é uma situação delicada por tratar-se de
morte, e que seria melhor esperar o mesmo voltar para assim justificar estas
faltas. O vereador Francisco dos Santos disse que seria melhor escutar o
vereador, antes de tomar alguma decisão. O vereador José Ronaldo afirmou
que o vereador Luiz Francisco é um homem inteligente e sabe dos seus
direitos, então nada melhor que esperar ele comparecer. O Sr. Presidente
questionou como poderá cobrar a presença dos demais vereadores, em uma
situação desta, pois já teve sessão este ano que quase não dava quórum. O
vereador João Carlos fez a leitura de um artigo do regimento interno desta
Casa onde o vereador tem direito de um terço de falta. E ficou decidido que
sempre que um vereador faltar deve apresentar um documento (declaração,
atestado) para que justifique sua falta, assim como com a reforma do
regimento irão colocar a redução do salário do vereador em caso de falta
não justificada. Em seguida o Sr. Presidente informou aos demais que o

Engenheiro esteve nesta Casa, analisou e afirmou que a reforma poderia
esperar para o recesso. Informou que será através de licitação a qual poderá
ser acompanhada pelos vereadores. A vereadora Nelma disse ficar
preocupada em relação a licitação, pois ganha a empresa que cobrar mais
barato. O Sr. Presidente informou que todos podem ficar tranquilo pois o
engenheiro irá descriminar todo o material a ser utilizado nesta reforma.
Afirmou que neste momento esta Casa tem em conta o valor de R$
12.000.00 reais, o qual será utilizado já na reforma, pois todas as contas
desta Casa estão em dia. Informou que tentaram hackear a conta da
Câmara, mas não conseguiram. Fim da reunião que será assinada por todos
os presentes. Areia vinte e nove de agosto de dois mil e dezessete.

