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Atos do Poder Legislativo 
 

PORTARIA Nº 05/2017. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
 RESOLVE: 
 
 Outorgar ao Tesoureiro desta Edilidade, 
Sr. Roselito Bezerra Porto, CPF 584.911.984-15, 
poderes para movimentar todas as contas 
vinculadas ao CNPJ 24.225.625/0001/10 deste 
ente municipal, os poderes abaixo elencados: 
1) Emitir cheques; 
2) Abrir contas de depósito; 
3) Autorizar cobrança; 
4) Receber, passar recibo e dar quitação; 
5) Solicitar saldos, extratos e comprovantes; 
6) Requisitar talonários de cheque; 
7) Autorizar débitos em conta relativo a 

operações; 
8) Retirar cheques devolvidos; 
9) Endossar cheque; 
10) Baixar cheques; 
11) Efetuar saques – conta corrente; 
12) Efetuar saques – poupança; 
13) Efetuar pagamentos por meio eletrônico; 
14) Efetuar transferências por meio eletrônico; 
15) Consultar contas/apli.programas repasse 

recursos feder-rpg; 
16) Liberar arquivos de pagamentos no 

gerenciador financeiro; 
17) Solicitar saldos/extratos de investimentos; 
18) Emitir comprovantes; 
19) Efetuar transferências/mesma titularidade-

meio eletrônico; 
20) Encerrar contas de depósito; 
21) Consultar obrigações do débito direto 

autorizado-DDA; 
22) Cartão transporte-autorizar deb/trans meio 

eletrônico; 
23) Atualizar faturamento pelo gerenciador 

financeiro.  
 
Cumpra-se. 
 
Câmara Municipal de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB., 10 de março de 2017. 
 

Edgleide Terto da Silva 
Presidente 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo 

de Contabilidade Pública para executar a 

escrituração contábil com emissão de balancetes 

mensais, balanço anual, relatório de execução 

orçamentaria, relatório de gestão fiscal e 

acompanhamento orçamentário financeiro e 

patrimonial da Câmara Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça/PB - FUNDAMENTO 

LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00001/2017.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

01010.01.031.2001.2001 – Manut. das Ativ. da 

Câmara Municipal 3390.39.0000 VIGÊNCIA: 12 

(doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 

Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de 

Roça e:CT Nº 00001/2017 - 02.02.17 - BCR 

CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - CNPJ 

13.009.835/0001-54  -  R$ 33.600,00 

 
 
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
 INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2017 

Nos termos dos elementos constante da 

respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00001/2017, que objetiva: Contratação de 

pessoa jurídica do ramo de Contabilidade Pública 

para executar a escrituração contábil com emissão 

de balancetes mensais, balanço anual, relatório de 

execução orçamentaria, relatório de gestão fiscal e 

acompanhamento orçamentário financeiro e 

patrimonial da Câmara Municipal de S. S. de 

Lagoa de Roça/PB; RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR 

CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP CNPJ 

13.009.835/0001-54  - R$ 33.600,00.São  

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de 
Fevereiro de 2017.   
 
 

Edgleide Terto da Silva 
Presidente 
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RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017 

Nos termos dos elementos constante da 
respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente a 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2017, 
que objetiva: Contratação de pessoa física 
para prestação de serviços técnicos 
advocatícios na área de direito público 
administrativo nos serviços de assessoria e 
consultoria jurídica administrativa a Câmara 
Municipal de São Sebastiao de Lagoa de 
Roça.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a:  Ismênia Cordeiro 
Espínola, CPF 076.222.274-39 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de 
Março de 2017. 

 
Edgleide Terto da Silva  

 Presidente 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: Contratação de pessoa física para 
prestação de serviços técnicos advocatícios na 
área de direito público administrativo nos serviços 
de assessoria e consultoria jurídica administrativa 
a Câmara Municipal de São Sebastiao de Lagoa 
de Roça. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00002/2017. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Câmara do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça: 
01010.01031.2001-2001 – MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL - 
3390.36.000  OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA FISICA VIGÊNCIA: pelo 
período de 10 (dez) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00002/2017 
– 16.03.2017 -  ISMÊNIA CORDEIRO ESPÍNOLA, 
CPF 076.222.274-39 - OAB PB 20.418 - VALOR: 
R$ 30.000,00 
São S. de Lagoa de Roça-PB, 16 de Março de 
2017. 

 
Edgleide Terto da Silva 

Presidente 

 

CARTA RENÚNCIA 

 
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 28 de 
março de 2017. 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Cidadãos e cidadãs de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 
 

Eu, Leandro Ferreira do 
Nascimento, brasileiro, residente a rua José 
Cavalcanti, 51, centro, nesta cidade, CPF nº 
037.919.034-62, RG 2.639.787-SSP-PB, conforme 
disse na tribuna desta Casa Legislativa entrei na 
vida pública por influência dos meus amigos , 
concorrendo ao cargo de vereador desta terra nas 
eleições de 02 de outubro de 2016 e obtive êxito, 
tendo sido eleito vereador com 529 votos pelo 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro-
PMDB, ficando na 3ª posição. 
  Durante a campanha eleitoral fui 
bem acolhido pelo povo desta terra e, desde já, 
agradeço por este acolhimento e, especialmente, 
pelos 529 votos recebidos, como demonstração de 
confiança em  meu nome. 
  Passada as eleições, para minha 
surpresa não me sentia feliz e em paz. Conforme 
falei, minha entrada na política foi fruto da 
influência de algumas amigos. Na verdade a vida 
pública nunca foi meu sonho e, muito menos, 
sonho da minha família. Pelo contrário, minha mãe 
sempre me pedia para que eu não entrasse na 
vida publica, pois conforme é do conhecimento 
público, minha família ficou traumatizada com a 
trágica morte do meu tio, o ex-prefeito Antonio 
Pedro dos Santos, conhecido popularmente por 
Toinho do Bar. Outra decepção que tive com 
política  ocorreu quando eu percebi que ela iria me 
conduzir ao choque com  outras pessoas, a 
inimizade, a divisão e , fatalmente colocaria em 
risco o maior e mais importante sonho que realizei 
nesta vida: a minha família. 
  Tomei posse do meu cargo e 
mesmo assim não me sentia bem. Não estava feliz 
e muito menos em paz. Após conversar com meus 
familiares e amigos, tomei a decisão de comunicar 
minha renuncia no plenário desta casa, conforme 
fiz nas sessões passadas, e hoje, 28 de março 
de 2017, confirmo a referida decisão, 
apresentando  minha renúncia do cargo eletivo 
de vereador  desta terra, em caráter 
irrevogável, através da presente carta. 
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  Aproveitando o momento, gostaria 
de agradecer primeiramente a Deus, pela 
oportunidade  que tive e por todas as experiências 
vividas nestes últimos dias; ao povo, pelo 
acolhimento ; aos meus eleitores, pela confiança 
depositada em meu nome; aos colegas 
vereadores e servidores da Casa José Rodrigues 
Coura,  pela acolhida e bom tratamento ;  como 
também gostaria de me desculpar, caso tenha 
magoado alguém na minha curta trajetória política. 
  Por fim, gostaria de desejar 
sucesso aos vereadores que continuarão 
representando o Poder Legislativo Municipal, e de 
dizer que saiu da política, mas continuarei 
contribuindo com a terra que eu amo, agora com 
um cidadão lagoarrocense. 
  Os mais sinceros agradecimentos. 
 

Leandro Ferreira do Nascimento 
 
 
 

Ata da Sessão Solene destinada ao 
compromisso e posse do 1º suplente de Ver. 

José Ademar de Farias 

 
Ata da Sessão Solene destinada ao 

compromisso e posse do 1º suplente de Vereador 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-
PMDB, Sr. José Ademar de Farias, nas eleições 
municipais de 02 de outubro de 2016,  em 
consequência da renuncia do Ver. Leandro 
Ferreira do Nascimento-PMDB, ocorrida em 28 de 
março de 2017, realizada no prédio da Câmara 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-
PB, Casa José Rodrigues Coura, em 30 de março 
de 2017, com início às 10:25 horas. 
 
 Aos trinta dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezessete, reuniu-se solenemente a 
Câmara Municipal desta cidade, onde estiveram 
presentes os vereadores(a): Edgleide Terto da 
Silva-Presidente, Adeilton Fernandes de Farias-
Vice-presidente, Washington Gonçalves de 
Queiroz-1º Secretário,   Fabio Santos Almeida, 
Carlos Antonio da Costa,   Antonieta Maria 
Cardoso Farias e Aírlon  Cunha Simplício. 
Presentes ainda os senhores: José Ademar de 
Farias-1º suplente de vereador do PMDB, Severo 
Luis do Nascimento Neto-Prefeito Municipal, 
Pedro Junior Quaresma de Araújo-Vice-prefeito 
Municipal, Ramalho Alves Bezerra-secretário 
municipal de administração e Gerlânia Ferreira 
Simplício. Cumprindo as determinações 
regimentais, O Sr. Presidente “EM NOME DE 

DEUS” deu por aberta a presente sessão, 
solicitando a leitura de um versículo bíblico e, logo 
após, tratou de compor a Mesa, convidando o ver 
Fabio Almeida para ocupar interinamente as 
funções de 2º secretário, em face da ausência do 
titular. Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Presidente 
convidou também para fazer parte da Mesa os 
senhores: José Ademar de Farias, Severo Luis do 
nascimento neto, Ramalho Alves Bezerra, 
Gerlânia Ferreira e Lindolfo Gomes.Em seguida o 
Sr. Presidente  informou   que  a   presente sessão 
destinava-se ao compromisso e posse  do 1º 
suplente de vereador do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro-PMDB, Sr. José Ademar de 
Farias, nas eleições  municipais de 02 de outubro 
de 2016, em conseqüência da renuncia do Ver. 
Leandro Ferreira do Nascimento-PMDB, ocorrida 
em 28 de março do ano em curso. Após o 
comunicado acima citado, o Sra. Presidente 
solicitou do Sr. José Ademar de Farias o diplomas 
e declaração de bens (que ficarão arquivados nos 
anais da casa). Prosseguindo os trabalhos, o Sr. 
Presidente solicitou que o Sr. José Ademar de 
Farias  ficasse de pé, em frente a Mesa Diretora, 
com a mão direita erguida, para prestar o seguinte 
compromisso, repetindo a cada frase dita: 
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR 
A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, DO ESTADO DA 
PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
DE LAGOA DE ROÇA, DESEMPENHANDO AS 
ATRIBUIÇÕES DO MEU CARGO COM O 
PROPÓSITO DE PROMOVER O BEM COMUM E 
HONRAR AS TRADIÇÕES DE LEALDADE, 
BRAVURA E PATRIOTISMO DO POVO DE SÃO 
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA”. Prestado o 
compromisso acima redigido, o Sr. Presidente 
declarou empossado na forma da lei, no cargo de 
vereador deste município,  o Sr. José Ademar de 
Farias. Dando continuidade aos trabalhos o Sr. 
Presidente facultou o uso da tribuna aos 
presentes, tendo se manifestado a respeito os 
senhores(as) inscritos no livro de orador. Com a 
palavra o Vereador empossado José Ademar de 
Farias agradeceu pelos votos recebidos e pela 
oportunidade de, mais uma vez, representar o 
povo desta terra na Câmara Municipal, e os 
demais oradores, parabenizam o Sr. José Ademar.  
Encerrando os pronunciamentos, o Sr. Presidente 
determinou que eu, Nelma Maria Bezerra, lavrasse 
a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes, e  não tendo mais nada a tratar, 
agradeceu pela presença de todos, solicitou as 
assinaturas no livro de freqüência e deu por 
encerrada a presente sessão, às 11:50 horas. 


