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Ata da Decima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, realizada no dia 

06 de Outubro de 2017, às dez horas, no salão nobre da Câmara Municipal de 

Banabuiú, realizou-se uma sessão Ordinária sob a presidência da vereadora Maria 

de Fatima Silveira da Silva e secretariado pelo o vereador Thiago de Sousa 

Oliveira. A presidente convidou o secretário para fazer a chamada dos 

vereadores; faltaram por motivo justificado os vereadores  Gilson Fernandes da 

Silva, Francisco Egberto P. Oliveira e Joaquim Eudo N. de Oliveira.  Foi 

introduzido o hino municipal, havendo número legal a presidente declarou aberta a 

sessão. Não houve leitura de ata. Foi lido um texto bíblico pelo o Sr. Antônio de 

Pádua. Dando procedimento aos trabalhos a presidente passou para o 

EXPEDIENTE; Não havendo orador a presidente passou para a ORDEM DO DIA: 

Foram  lidos os memorandos Nº  33,34 e 35/2017, de autoria dos vereadores; 

Francisco Egberto P. Oliveira, Joaquim Eudo N. de Oliveira e Gilson 

Fernandes da Silva, os mesmos  justificando sua falta nesta sessão por se 

encontrar no IV encontro dos comitês afluentes do Rio São Francisco. Foi lido e 

aprovado o requerimento N°83/2017, de autoria do vereador Josanias de Oliveira 

que pediu o apoio dos colegas.   Foi lido e aprovado o requerimento N°84/2017, de 

autoria da vereadora Eneide Maria Saraiva Nobre  em que solicitou o apoio dos 

colegas. Foi lido e entregues as comissões competentes o projeto de Lei Nº 

015/2017, Oriundo do Poder Executivo Municipal de Banabuiú, em que dispõe 

sobre a lei orçamentária  anual  do município de Banabuiú, estima a receita e 

fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providencias.   

Não havendo mais matérias e nem oradores, a presidente encerrou a sessão 

marcando outra ordinária para o dia 11 de outubro de 2017. Eu, Thiago de Sousa 

Oliveira, elaborei a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelos 

vereadores presentes.  

 


