
Ata  da  Primeira  Sessão  ordinária  da
Câmara  Municipal  de  Monte  Horebe,
Estado da Paraíba,  no segundo Período
Ordinário,  com  tudo  adiante  se
especifica.   

      Aos  dois  dias  do  mês  de  agosto,  de  dois  mil  e  dezenove,
(02/08/2019) nesta cidade de Monte Horebe, Estado da Paraíba tendo
como local a sede do poder legislativo municipal, localizada na Rua
Presidente Médici, n˚22, as 17h00minhs, sob Presidência do Vereador
Marcio  José  Nogueira,  reuniu-se  ordinariamente  contando  com  a
presença  dos  Vereadores  José  Nilton  Pereira  Dantas,  José  Nivânio
Lúcio  da  Silva,  Joaquim  Leite  de  Brito,  Valtiere  Silva  Barreiro,
Agamenon Dias Guarita Junior e José Pessoa Filho. O Sr. Presidente
saudado a todos,  verificou a presença de quórum legal  e declarou
aberta a sessão, agradeceu pela a presença dos servidores que ali
estavam, em seguida foi colocado a Ata em votação, foi aprovada por
maioria absoluta. Ainda em sua fala disse apresenta a pauta do dia e
pede para o primeiro ex primeiro secretário fazer a leitura da mesma,
que se recusar a fazer a função conta porque o mesmo apresentou na
OBA a sua renuncia de secretário.   O Vereador “Valtiere” assumiu
como primeiro secretário e fez a leitura da pauta do dia, onde consta
PROJETO DE LEI O15/2019 dispõe sobre a concessão de diária e
ressarcimento de despesas de viagens aos Agentes Políticos do Poder
Executivos  e  demais  servidores,  conforme  específica  e  da  outras
providências.  O  presidente  da  casa  informa  a  ausência  de  do
vereador “Soares”, e Edigley que não pode comparecer por motivos
de saúde.  Em seguida foi  dada a  palavra ao Vereador  José  Nilton
Pereira Dantas, que comprimento a todos os presentes e internautas,
disse que esteve muito debilitado com a saúde fragilizada, porém,
está melhor, graças a Deus que está de volta a esta casa, para falar e
defender o direito do povo de Monte Horebe. Ainda e sua fala disse
que não tem nenhuma objeção a pauta, até porque essas Leis estão
ultrapassadas, precisamos atualizar a mesma. Em seguida foi dada a
palavra ao Vereador José Nivânio Lúcio da Silva que comprimento a todos
os presentes e internautas, registrou a ausência do colega “Edigley”
por  motivos  de  saúde,  disse  que  é  a  favor  da  pauta,  disse  que
também vota na atualização das Leis da casa legislativa, agradece e
volta em um segundo momento. Em seguida foi dada a palavra ao
Vereador José Pessoa Filho, se abstém. Em seguida foi dada a Palavra
ao Vereador Valtiere Silva Barreiro, se abstém.  Em seguida foi dada a
palavra ao Vereador Joaquim Leite de Brito, se abstém. Em seguida
foi  dada a palavra ao Vereador Agamenon Dias Guarita Junior  que
cumprimentou a todos os presentes, disse que depois de um longo
recesso está casa volta ao segundo período ordinário,  que mesmo
seja tão proveitoso quanto o primeiro, parabenizou o Prefeito por sua
gestão, disse que as pessoas que torcia pelo quanto pior melhor vem
se decepcionado, devido à boa administração do Prefeito, afirmando



que a gestão de Marcos não é uma gestão de fantasiosa e sim de
realização, disse que em menos de 60 dias o mesmo concluiu a obra
do ginásio, garantiu que a poli clinica está em andamento, a mesma é
um sonho  para  o  povo  de  Monte  Horebe,  disse  que  o  campo  de
futebol está assegurando com a iniciativa que o prefeito está tendo.
Ainda em sua fala relembro que no dia 13 de agosto de 2014, a ex
Prefeita “Claudia Dias” teve seu primeiro afastamento por um rombo
nas contas da prefeitura, o processo ficou parado por três anos no JTJ,
porém,  o  mesmo  já  foi  apreciado  e  declinado  para  competência,
Claudia aparecida dias Ré voltando para comarca de Bonito, para que
o processo seja devidamente apurado e julgado pelos atos praticado,
esse é apenas um de diversos processos. Em seguida o presidente da
câmera  passa  a  palavra  para  “Valtiere”  para  fazer  a  leitura,  foi
colocado em votação o PROJETO DE LEI O15/2019 dispõe sobre a
concessão  de  diária  e  ressarcimento  de  despesas  de  viagens  aos
Agentes Políticos do Poder Executivos e demais servidores, conforme
específica  e  da  outras  providências,  FOI  APROVADA  POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.  No segundo momento foi  da a
palavra  ao  Vereador  José  Nilton  Pereira  Dantas,  se  abstém.  Em
seguida foi dada a palavra ao Vereador  José Nivânio Lúcio da Silva, que
faz uma pequena reclamação em relação à estrada do sito Pinga do
começo da terra do meu amigo Beto até chegar ao riacho de João de
Enéias, da um km de estrada e a maquina não desceu a navalha que
eu sei.  O Vereador diz que é uma solicitação da população que lá
residi. Ainda em sua fala fez reclamação sobre os exames de sangue,
que a  população  disse  que  está  demorando muito  para  realizar  o
mesmo,  e  pediu  para o prefeito  concerta  o que está  acontecendo
naquele posto de saúde. O presidente respondeu a primeira pergunta
do Vereador José Nivânio, disse que próxima semana será realizada a
estrada do sitio “Pinga”.  Em referência aos hemogramas disse que a
empresa Central Lab. ganhou a licitação, e serão realizados todos os
exames de forma mais  rápida.  Em seguida  foi  dada a  Palavra  ao
Vereador  Valtiere  Silva  Barreiro,  que  cumprimentou  a  todos  os
presentes,  parabenizou a secretaria de obras pelo brilhante trabalho
que  está  sendo  feito,  em  relação  as  estradas,  disse  que  existe
pequenas partes que não foram feita, mas concerta serão, o Mauriti
fez sua parte da estrada até a divisa e fiz o pedido para que seja feita
a parte de Monte Horebe, porque usamos a estrada semanalmente.
Ainda em sua fala o mesmo deu idéia como poderia ser feita para
ocupação da cadeira  do primeiro  secretario.  O presidente  da casa
disse que marco vai fazer todos os ramais que liga a cidade, ainda em
sua fala disse para os agricultores se dirigir até “Alvaci” para fazer o
cadastro do milho, para á maquina fazer os milhos. Em seguida foi
dada a  palavra  ao Vereador  Joaquim Leite  de  Brito  que saudou  a
todos  os  presentes,  parabenizou  o  prefeito  pela  as  suas  ações,
segundo o secretário de obra será colocado água em todo o distrito
de Bonito de Santa Fé, esse é um apelo que faço a tempo e estou
ansioso para que isso aconteça. O Presidente da casa disse que terça
feira termina a obra da ponte disse que em seguida começa a fazer a
obra para instalação de água em Santa Fé. Em seguida foi dada a



palavra ao Vereador Agamenon Dias Guarita Junior que desejou ao
colega vereador Edigley uma boa recuperação. Em sua fala disse que
administração  está  de  braços  aberto  sem  ideologia  partidária.
Parabenizou  o  prefeito  mais  uma  vez,  disse  para  as  pessoas  de
oposição reconhecer a administração, se despede e da um bom fim
de semana. O Presidente Marcio José Nogueira disse que as secretaria
estão  desempenhado  um  trabalho  em  sincronia  para  o  bom
desenvolvimento  de  Monte  horebe.  Como  não  havia  nada  mais  a
tratar  foram  encerrados  os  trabalhos  na  forma  regimental  as
17h00min. Do que para constar foi lavrado a presente ATA que após a
sua  leitura  e  aprovação,  será  devidamente  subscrita.  Eu  AILA
FIGUEIREDO DA SILVA, secretária Ad-Hoc desta casa a escrevi.            
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