Poder Legislativo Municipal
Atas Ordinárias 2013/2014

ATA da primeira SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da Câmara de Vereadores de
Ubajara convocada
para apreciação
do parecer da comissão de
Redação e Leis e votação do Orçamento de 2014. Às 16 horas e 15
minutos de 29 de outubro de 2013, confirmadas as assinaturas no Livro de
Presenças dos vereadores AMADEU PEREIRADE CARVALHO, presidente,
ADÉCIO MUNIZ PAIVA FILHO,ALEXANDREFERREIRA
DE AGUIAR,ANTONIO DE
AGUIAR PRADO, ANTONIO JOSÉ TEIXEIRANETO, CLÁUDIO CARVALHO DE
MESQUITA, ERIBERTOEVANGELISTA DE SANTANA, FRANCISCO PAULlNO
SOBRINHO, e a minha, EMíLIO DE OLIVEIRASILVA, primeiro secretário, o sr.
Presidente, com todos os parlamentares de pé,
deu por iniciada a
presente sessão extraordinária com o fim de votação do Orçamento de
2014, com a ORAÇÃO DE ABERTURA. O sr. presidente autorizou a leitura
da ata da 'sessão de 25 de outubro, sendo a mesma, sem contestação,
assinada por todos os vereadores em sinal de aprovação. ORDEM DO DIA.
Sob aprovação
do Plenário, foi lida a nota de pesar oriunda da
Presidência da Câmara Municipal de Massapê, bem como carta de
condolências desta Casa Legislativa à Família pelo falecimento do sr. João
Brasilino do Nasciment~, pai do sr. José Romano do Nascimento, atual
gestor de Ubajara. Dando prosseguimento, foi autorizada a leitura do
parecer da comissão de REDAÇÃO E LEIS favorável à aprovação do
projeto de Lei 024/2013, que estabelece os valores do orçamento para o
ano de 2014. Foi concluída a leitura do parecer sem contestação do
Plenário. Com a palavra, o sr. Presidente pôs a matéria em .votação,
recebendo a mesma a aprovação de todos os parlamentares presentes.
Findada a votação e por ter sido concluído o objeto da convocação
desta sessão extraordinária que contou com a presença de todos os
parlamentares,
e sem mais nada a tratar, o sr. presidente AMADEU
PEREIRA DE CARVALHO encerrou
vereadores

para

a

sessão

os trabalhos,

ordinária

convidando

marcada

para o

a todos os
dia

8

de

novembro,
secretário,

solicitando
que eu, EMíLIO DE OLIVEIRA SILVA, primeiro
lavrasse a presente ata que, após lida, será assinada por

todos

vereadores

os

29/10/2013.

presentes.
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José

da

Costa,

secretário.
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