ATA Nº 09/2021
Sessão Ordinária Nº 08– 1º Período
18 de maio de 2021

Ata registrada sob Nº 09 da oitava sessão ordinária do 1º
Período de 2021, realizada em 18 de maio, na forma do Inciso I
do Art. 96 do Regimento Interno, em presença dos vereadores,
Virgílio Carvalho Santos que presidiu a sessão e mais dez
vereadores sendo eles, a vereadora Edneide Santana Pereira e
outros pares, vereador Valter Andrade de Oliveira, Joselito Jose de
Sousa, Francisco Lima de Oliveira, José Mário da Conceição Júnior,
Luizmar Matos de Souza, José Augusto Moura de Andrade, Jefson
Miranda Cardoso Carneiro, Leonardo Carvalho dos Reis e Gilvan
Oliveira dos Santos.
Aos 13 minutos passados das nove, o presidente Virgílio
tomou assento à mesa, fez as primeiras saudações e anunciou a
execução e cântico do Hino de Araci, declarando aberta a sessão
em nome de Deus e em ato contínuo deu início aos trabalhos do
Primeiro Expediente, ordenando que fosse feita a Leitura da Ata
da Sessão Anterior. O servidor Clébson leu a síntese da Ata,
leitura que foi aprovada sem restrições pelo plenário. Em seguida
ordenou a leitura das correspondências oficiais, tratando-se do
Ofício nº 0107/2021 do gabinete da prefeita que “Indicando o
vereador Jefson Miranda Cardoso carneiro, como líder do
governo”.

O servidor Clebson, leu ainda as Proposições protocoladas na
secretaria da Casa, tratando-se uma Indicação do vereador JOSÉ
MÁRIO DA CONCIEÇÃO JÚNIOR indicando “a pavimentação em
paralelepípedo no Povoado do Fubá e três indicações da
vereadora EDNEIDE SANTANA PEREIRA indicando “a construção de
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uma manilha em ponto específico da estrada que liga o Povoado
de Bela Vista à sele do município”; da “construção de uma manilha
na saída do povoado do Caldeirão em direção à Queimada do
Borges” e a última designando “a aquisição de um terreno no
Povoado de Bela Vista para ser utilizado como depósito de lixo da
comunidade”.
Ainda em tempo de pequeno Presidente Virgílio – Quero
comunicar aqui também a vereadora Edneide e aos colegas, que já
temo o líder do governo. É o vereador Jefinho. É o líder do
governo e as coisas já tá se concluindo. Agora só falta o líder da
bancada do PDT, que nós vamos decidir ainda. Vamos sentar para
ver como que vai ficar. Sem outros oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos em nome de
Deus.
Sala das sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 18 de maio
de 2021.
LEONARARDO CARVALHO DOS REIS
1º Secretário

______________________________

VIRGILIO CARVALHO SANTOS
Presidente
_____________________________
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