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

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezenove
(26/04/2019) 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 Edigley Cardoso Ferreira, José Nivânio Lúcio
da Silva, Joaquim Leite de Brito, Valtiere Silva Barreiro José Soares de
Sousa e José Pessoa Filho. O Sr. Presidente saudado a todos, verificou
a presença de quórum legal e declarou aberta a sessão. Em seguida
apresentou a pauta do dia onde consta PROJETO DE LEI O12/2019
dispõe sobre a criação e implantação de controle animal de Rua no
Município. REQUERIMENTO 009/2019 que reivindica do Poder
Executivo, através do seu titular o Senhor Prefeito Marcos Eron Nogueira,
uma caixa de água com uma bomba elétrica para o abastecimento de água
para sitio Açudinho. Em seguida foi dada a palavra ao Vereador José

Nivânio- cumprimentou a todos os presentes, enfatizou sobre o
orçamento democrático que acontece em Cajazeiras, pede ao prefeito um transporte para
quem quiser ir para o mesmo, pede voto dos colegas para seu projeto para melhor
segurança da população. Em seguida foi dada a palavra ao Vereador José
Pessoa Filho que se abstém. Em seguida foi dada a palavra ao
Vereador José Soares de Sousa cumprimentou a todos os presentes,
Pede voto para seu requerimento, fala sobre o orçamento
democrático que acontece que foi de bom proveito, fala sobre a
estrada que liga Monte Horebe ao Ceará diz que seria uma boa
reivindicação a se fazer no orçamento democrático na cidade de
Cajazeiras, fala também sobre o abastecimento de água das casinhas
se despede e volta no segundo momento. Em seguida foi dada a
palavra ao Vereador Edigley Cardoso Ferreira que cumprimentou a
todos os presentes, deixa as condolências à família enlutada,
parabeniza o prefeito por o evento, e por futuramente fazer o
calçamento das ruas das casinhas, respondi “Torrado” que vai haver
carro para levar a população para o orçamento, parabeniza mais uma
vez o prefeito por ter falado que vai fazer de tudo para levar água até
as casinhas, parabeniza todos os trabalhadores se despede. Em
seguida foi dada a palavra ao Vereador Joaquim Leite de Brito que
saudou a todos os presentes, fala que não colocou o requerimento
hoje por falta de alguns vereadores, fala que vai colocar na próxima
sessão, mas os requerimentos dos colegas chegaram em uma boa
hora se despede. Em seguida foi dada a Palavra ao Vereador Valtiere

Silva Barreiro, que cumprimentou a todos os presentes, parabeniza
“Torrado” pelo seu projeto de lei 012, diz que o mesmo tem todo seu
apoio, fala sobre conversa que teve com os colegas e faltou mais
diálogo com a população, mas que os pedidos já estavam feitos,
“Soares” pede de parte e fala também da água e fala que a obra
maior seria a estrada, a palavra volta para Valtiere e fala que o
presidente da Cagepa se comprometeu que faria a água chegar às
casinhas, fala que colocou como prioridade nos projetos o
saneamento básico de algumas ruas e a obra da estrada, “Edigley”
pede parte e fala sobre a maternidade de Cajazeiras que está um
descaso, a palavra volta para Valtiere e fala que a denúncia de
“Edigley” é grave e fala que vai ser investigado, fala sobre o HUJB que
é um excelente hospital. Reforça o pedido de “Torrado” que a
população se faça presente no orçamento, parabeniza os vereadores
por seus requerimentos se despede. Em seguida o presidente da
câmera passa a para “Junior” para fazer a leitura e foi colocado em
votação o PROJETO DE LEI O12/2019 dispõe sobre a criação e
implantação de controle animal de Rua no Município FOI APROVADA
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES e o RREQUERIMENTOS
009/2019 que reivindica do Poder Executivo, através do seu titular o
Senhor Prefeito Marcos Eron Nogueira, uma caixa de água com uma bomba
elétrica para o abastecimento de água para sitio Açudinho . APROVADO

POR UNANIMIDADE. Como não havia nada mais a tratar foram
encerrados os trabalhos na forma regimental as 18:10. Do que para
constar foi lavrado a presente ATA que após a sua leitura e
aprovação, será devidamente subscrita. Eu MARIA AUDINEIDE SOUSA,
secretária Ad-Hoc desta casa a escrevi.
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