ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
03 DE OUTUBRO DE 2017.

Ao terceiro dia do mês de outubro do ano
de dois mil e dezessete, às nove horas e
trinta minutos no plenário vereador José
Francisco Palmeira de Farias, no prédio
sede da câmara municipal de Traipu,
situada à praça cônego Alfredo Silva
número 61, centro, reuniram-se em
sessão ordinária os senhores vereadores
Wegnton Erlandres Dias de Farias, Edilson
de Souza Barbosa, Carlos Moura de
Souza, Raul Emerson Teixeira Santos, e
Vânia Bezerra Silva Costa, sendo a sessão
presidida pelo senhor presidente vereador
Wegnton Erlandres Dias de Farias e
secretariada pelo primeiro secretário
vereador Edilson de Souza Barbosa. Em
seguida o senhor presidente declara em
nome de Deus aberta a sessão, passando
a palavra ao primeiro secretário, para
fazer
a
chamada
dos
senhores

vereadores,
estando
presentes
os
senhores vereadores acima mencionados.
Havendo quórum legal e regimental, para
a abertura da sessão, o senhor presidente
faz a leitura do expediente, lendo projeto
de lei número 09/2017, de autoria do
poder executivo municipal, que dispõe
sobre a criação de cargos efetivos no
quadro geral dos servidores públicos do
município de Traipu. Em seguida ler
projeto de lei número 10/2017, de autoria
do poder executivo municipal, que dispõe
sobre a isenção da taxa de inscrição em
concursos
públicos
e/ou
processos
seletivos
municipais,
e
dá
outras
providências. Após a leitura dos projetos,
o senhor presidente encaminha as
proposições
para
as
comissões
permanentes de justiça e redação,
finanças e orçamento, para estudo e
posterior parecer. Não havendo quorum
legal
para
deliberação,
o
senhor
presidente encerra a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para
a próxima sessão ordinária a ser realizada
em dez de outubro do corrente ano, do

que para constar, eu, Edileide Lima dos
Santos, transcrevi a ata ao livro, que
estando conforme, será assinada nos
termos do §4º do artigo 81 do Regimento
Interno deste poder Legislativo.

