ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"
Comissão de Acompanhamento e
Controle da Execução Orçamentária

Ata

ATADA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18a•
LEGISLATURA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA
25 DE SETEMBRO DE 2018.
Às nove h ras do dia vinte e cinco de setembro do ano de dois mil e dezoito, na
"Sala Vip I da Assembleia Legislativa, reuniu-se a Comissão Permanente de
Acompan mento e Controle da Execução Orçamentária, com o objetivo de
deliberar bre matérias inerentes à comissão, sob a presidência do deputado
Edmilson

oares e estando presentes os deputados Jutay Meneses, João

Gonçalve e Arthur Cunha Lima Filho. Ato contínuo, o presidente deputado
Edmilson oares procedeu à leitura do edital de convocação da presente reunião
ordinária em seguida, convidou o deputado Jutay Meneses para secretariar os
trabalhos, e quem solicitou a leitura do Expediente em Mesa. Após isso, o
secretário ez a leitura da Ata da 6a Sessão Ordinária realizada no dia
28.08.201 Em discussão a Ata, não houve quem quisesse discutir. Em votação,
aprovada ata por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicitou que
registrass m ata o destaque da matéria do projeto de lei n" 1.848/18, disse que
e uma reivindicação antiga dos Defensores Públicos do Estado,
pedido at dido pela presidência da Comissão. Logo após, passou-se a palavra
ao relator a matéria, o deputado João Gonçalves, que emitiu parecer pela
compatibi . ade e adequação orçamentária da matéria e se posicionou favorável
desta. Em discussão o Parecer, não houve quem quisesse discutir.

, os demais membros acompanharam o voto do relator, e o deputado
Jutay Me

ses usou da palavra para tentar sensibilizar o Governo do Estado para

sancionar

projeto de lei em favor da categoria dos Defensores Públicos. Após

ISSO,

o pr idente proclamou o resultado. Aprovado o Parecer por unanimidade.

Após iss , o presidente usou da palavra para afirmar que colocaria a matéria
aprovada

pauta da sessão plenária do dia de hoje, e, ato contínuo, agradeceu a

presença

todos. Nada mais havendo a deliberar, deu por encerrada a presente

reunião.

vrando a presente Ata, Tiago Carvalho Farias, Assessor Técnico

Legislati

,que depois de lida e aprovada, será assinada e rubricada em todas as
pelo presidente deputado Edmilson Soares, conforme o disposto no
desta Casa Legislativa. "Sala Vip" da Assembleia Legislativa. João

Pessoa, 2[ de setembro de 2018.
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