Ata da Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão da Legislatura
em curso. Às dezessete horas e cinquenta minutos do dia nove de fevereiro
do ano de dois mil e quinze, reuniram-se os Vereadores desta Casa, tendo
na Presidência o Vereador Erivaldo Berto Alexandre, que, no horário
acima, iniciou os trabalhos com a determinação da chamada dos
Vereadores pelo 1º Secretário, ocasião em que foi constatada a presença, no
plenário, de Erivaldo Berto Alexandre, Diogo Aurélio Silva e Rosilane
Taveira Basílio e a presença, no auditório, de Judinevaldo Souza Araújo,
José Edésio da Silveira, José Geraldo Albino, Carlos Alberto Pereira de
Souza e Raimundo Martins. Constatou-se a ausência do Vereador Gerci
Armelindo Evangelista. A seguir, o Vereador Diogo Aurélio Silva fez a
leitura bíblica do Salmo 91 e, após, orou-se um "Pai Nosso". Dando
continuidade, o presidente da Casa solicitou que fosse feita a leitura das
correspondências expedidas. Na sequência, por questão de ordem, a
Vereadora Rosilane Taveira Basílio esclareceu que a reunião não poderia
prosseguir devido à falta de quórum, já que apenas três vereadores estavam
presentes no plenário e, portanto, aptos para participar da reunião. Em
relação aos cinco vereadores que estavam no auditório, como eles não
quiseram ocupar os seus assentos no plenário por motivos de protesto
contra o Ex-Presidente Gerci Armelindo Evangelista, o quórum regimental
de 2/3 estava prejudicado. Esclareceu ainda a vereadora que tais vereadores
estavam ali sentados nas cadeiras destinadas ao público na condição de
visitantes. Em seguimento, o Presidente deu por encerrada a sessão por
insuficiência de quórum. Realizada a chamada final, constatou-se a
presença, no plenário, de Erivaldo Berto Alexandre, Diogo Aurélio Silva e
Rosilane Taveira Basílio e a presença, no auditório, de Judinevaldo Souza
Araújo, José Edésio da Silveira, José Geraldo Albino, Carlos Alberto
Pereira de Souza e Raimundo Martins. Constatou-se a ausência do
Vereador Gerci Armelindo Evangelista. Nada mais havendo para tratar e
constar, eu secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se achada e
conforme, será assinada pela Mesa Diretora. Sala das Sessões da Câmara
Municipal, nove de fevereiro do ano de dois mil e quinze.
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