
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
‘CASA JOÃO DA SILVA LIMA’

ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM 05 DE
MARÇO DE 2021.

Aos cinco (05) dias do mês de Março do ano de 2021, às nove horas, na sala das
Sessões da Câmara Municipal de Água Branca-PB, “Casa João da Silva Lima” sito
a Rua Major Inocêncio nº 64, sobre a presidência do Vereador Luiz Gustavo
Andrade Martins, realizou-se a primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período.
Dando inicio aos trabalhos, o senhor presidente mandou que verificasse o
quórum para presente sessão, onde se registrou o comparecimento dos
seguintes Vereadores: Iolanda Freitas da Silva, Maria de Fátima Soares da Silva,
José Correia de Lima, Gustavo Gouveia de Almeida, e Luciano Gonçalves da Silva.
Faltando os Vereadores Pedro Jorge de Oliveira Gama, Akacio Pereira de Lima,
Maria do Desterro Souza Oliveira que tiveram suas ausências justificada pelo
senhor Presidente. Dando continuidade foram abertos os trabalhos pelo Senhor
Presidente, que após verificar a folha do Livro de Presença dos Vereadores, e
após proceder à chamada de praxe e constatar que os Vereadores acima citados
encontravam-se em Plenário, e que havia número legal para abertura desta
sessão, convidou para ocupa seu cargo de 1° secretaria a Vereadora Iolanda
Freitas da Silva onde o mesmo autorizou a leitura das matérias a serem
apresentas: Leitura do Oficio nº 01/2021/CMDRS Assunto, Indicação de
Membros Titular e Suplente para compor o CMDRS. Leitura e apresentação do
PROJETO DE LEI Nº 004/2021 de autoria do Poder Executivo, que DISPÕE
SOBRE A ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, DE
ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Com a palavra o Senhor Presidente que vendo a urgência do
Projeto de Lei e por ser um projeto de grande importância para os servidores
deste município encaminha o Projeto de Lei para apreciação das devidas
comissões. Em seguida o Senhor Presidente iniciou a votação, para composição
e instalação das comissões e seus respetivos membros para o biénio de 2021 a
2022, que são as seguintes: Comissão de Justiça e Redação: Iolanda Freitas da
Silva – Presidente (Republicanos), José Correia de Lima – Relator
(Republicanos), Akacio Pereira de Lima – Membro (DEM), Comissão de Finanças,
Orçamento e Contas: Luciano Gonçalves da Silva – Presidente (Avante), Iolanda



Freitas da Silva - Relator (Republicanos), Maria do Desterro Souza Oliveira –
Membro (DEM), Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicos: Gustavo
Gouveia de Almeida – Presidente (Republicanos), Maria de Fátima Soares da
Silva - Relator (Republicanos), Akacio Pereira de Lima – Membro (DEM),
Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social: Maria de Fátima Soares da Silva
– Presidente (Republicanos), Luciano Gonçalves da Silva – Relator (Avante),
Pedro Jorge Oliveira Gama – Membro (DEM). Depois de instaladas as Comissões
o senhor presidente deu continuidade, facultando a palavra ao vereador que
queira fazer uso da mesma. Com a palavra o vereador Gustavo Gouveia que
inicia saudando a todos os presentes e colegas vereadores em nome do senhor
presidente, inicia parabenizando a administração municipal no setor de
Infraestrutura pela construção da passagem molhada no Sitio Gloria e no Sitio
Exu, pela construção e reforma de varias obras feitas pelo governo municipal na
zona rural, fala do trabalho municipal na área da saúde como a vacinação do
covid-19, e no esporte com o campeonato de futsal aonde estão sendo tomadas
todas as medidas de precauções. Faz uso da palavra à vereadora Iolanda Freitas
que inicia saudando a todos os presentes e colegas vereadores em nome do
senhor presidente, inicia agradecendo a Deus por este dia, parabenizar o
governo municipal pelas obras que vem fazendo no município e as que foram
concluídas, e parabenizar todas as Mulheres pelo Dia Internacional da Mulher a
ser comemorado no próximo dia oito de março. E sem nada mais havendo a
trata o senhor presidente encerra a presente sessão extraordinária que para
constar, foi lavrada a presente ATA, que segue rubricada por mim, assinada pela
1º Secretária, Vereadora Iolanda Freitas da Silva, pelo o 2º Secretario, Vereador
Gustavo Gouveia de Almeida, rubricada pelo Assessor Jurídico da casa, e
assinada pelo Presidente Luiz Gustavo de Andrade Martins.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca em 05 de Março de
2021.
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