
R. g i.l
EmíÇ

Í.dc a líll l,rrtr

Ercr ttl

Aos 12 (dose) dias do mês de mato do ano de 2021 ás 09:00h noSa/âo Nobre da Câmara Municipat do Paudatho-PE se reuniram emSessão Ordinána sob a presi'dência do Vereador HeristowRounyety Aragão Vieira presentes os Vereado res:Alceu EdinardoGusmão Monteiro Antônio Cândido Ferreira Júnior, EtetminioJustino da Sitva Gerson Dionrsio da Sitva Filho, Heristow

).

Ata da 1Sa Reuniáo Ordinária do 90 período Legislativ o da 47aI-egistatura da câmara rr,rrnicipari#Jr;';iil" em 12de maio de

Rounyety Aragão Vieira Manoel Gomes de Melo, MiqueasMaximo Correia, Sebastião Faustino da Síva Sergio Gomes daSilva Tiago Avelino da Silva, Thiago Fernando da Srfua eWeltington da Costa Mac edo. O presidente coicedeu um minutode sitêncto pelo falecimento do senhor Jair de Domingos. Emseguida o presidente deu por aberta a pimerra parte da Sessãqnvocou a prote
Vereadores e demais mu

ção de D
nicipes presentes.D
ey1, agradeceu a p

ando continuidade aos

resença dos senhores

chamada de

trabalhos, o Presidente
presença constatando a fa

autoizou o pime
Ita do Ve

tro secretá
reador Gustavo

no a fazer a
Monteiro da Silva(Guga da Saúde). Em seguida o presidenteautoizou a secretáia Legislativa da Câmara Municipaldo paudathoa fazer a leitura da Ata da 14a(decima quarta) Sessão Ordináriado go(nono) período Legislativo da 47e Legistatura da CâmaraMunicipal do Paudalho realizada no dia 05 de maio de 2021.OPresidente autonzou o pnmeiro secretáio para fazer a leitura do
de Lei no.O

expediente do
5/2021 de

dia do qu
autoria do poder
al constou o segul

Executivo Municipat-
'nte:Leitura do Projeto

Ementa: Autoiza abertura de crédito Especial ao OrçamentoVigente; e dá outras providências Requerimento no.27/2021 deautoria do Gabinete do Ve'reador Antônta Candido FerrciraJúnio(Júnior Dona), solicitando ao Exmo.Sr prefeito doMunicípio do paudalho Marcello Fucás Campos Gouveia,
Município-
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extensivo a SecreÍaria de Satide do
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EmenÍr,:Vacinação aos professorês e funcioná nos do guadro daeducação deste munictpto. Reguerimento n 28/2021 de aubodo ria

Júnior(Júnior Don
Gabinete do

a),

ando melhoias no

OMPESA)-Emenh:
solicitando a Co

Vereador Antônio

Para
trata

nhia pernambucana

mento da água da

que seja realizado

Candido Ferreira
de Saneamento (c mpa
uma avaliaçao óusc
Comunidade de Guadalajara, pots a mesma tem mostrado indíciosde descontrole na quantidade de produtos utilizados em seutratamento, e podem provocar danos a saúde dos
Presidência da Câm

munícipes .Decreto Legis
ara Munic

lativo no.07/202í
ipal do paudath

de autorta da
o-Ementa:Dispõesobre a concessâo de Títuto de Cidadão Honorífico e dá outrasprovidências.Re dação Finat no.l3/2021 da Comrbsão deConstituição, Justiça e Redação ao projeto de Lei no.02/2021 deautoria do GabineÍe do Vereador Wellington da CosÍaMacedo(Teto do Povo)-Ementa: Denomina nome de Rua MaiaMargaida da Silva, que dá acesso ao Estádio Eufrasão, no BairroGuadatajara e dá outras providêncras.Redação Finat no.14/2021 daComrbsáo de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de Leino.05/2021 de autoria do Gabinete do Vereador AntônioCândido Ferreira Júnior(Júnior Dona)-Ementa:Denomina nome aRua Nossa Senhora da Conceição, situada no Sítio Mussurepe e dáoutras providências .lndicação no.133/2021 de autorta doGabinete do Ve'reador Manoel Gomes de Melo (Manoet daPadaria), solicitando ao Exmo.Sr.Prefeito do Município doPaudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo aSecretaria Munic ipal de Ob ras, Desenvolvímento llrbano eAgrário-EmenÍa;Se7b feita melhoias com iluminação de LED narua Seveino Germano dos SanÍos localizada no bairro SantaTereza.ln dicação no.l34/2021 de autoria do GabtneÍe doVereador Sergio Gomes da Situa(Sergeth),solicitando aoExmo.Sr.Prefeito

Municípiodopaudalho Marcello Fuchs
do

Campos Gouveia, extensivo a Secre taria Mun icipal de Obras,Desenvolvimento Urbano e Agrário-Ementa:Calçamento esaneamento básicoda Rua da Capela proximo talGeraldeao HospiPaudalho.tndica ção no.135/2021 de autoria do Gabinete doVereador Sergto Gornes da Sítva(Sergeth),solicitando ao
o, Marcello Fuchs

Exmo.Sr.prefeito do Munictpio do Paudalh
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Campos Gouve'ia, extensivo a Sec retaria Munic ipal de Obras,Desenvolvimento Urbano e Agrário-Ementa:Para que se/afinalizado o calçamento da Rua 07 na Vita Ása Branca. lndicaçãono.136/2021 de autoria do Gabinete do Vereador SebastiãoFaustino da Sitva(Tão de Chã de Cruz), solicitando aoExmo.Sr.Prefeito do Município do paudalho, Marcello FucâsCampos Gouveia, exfensivo a Secretaria Mun icipal de Obras,Desenvolvimento lJrbano e Agrário-Emen ta:Que o poderExecutivo através da secre
nida Gercina Maia

taia competente viab ilize a manuten
Ribeiro.lndicação

çãona calçada da Ave
no.137/2021 de autona do Gabinete do Ve reador SeóasÍráoFaustino da SitvaffãodeChãdeC ruz), soticitando aoÉxmo.Sr.prefeito do Município do paudalho, Marcello FucásCampos Gouvetã, extensivo a Secretarta de Saúde-Ementa: lmplatação do sistema drive_thru para a vacinação dacovD-1 9, no batno de Chã de Cruz no município de Paudatho.lndicação n 138/2021 de autoria do Gabinete do Vereador

o

Gerson Dion,sio da Silva Fitho(lrmão Gerson), solicitando aoExmo.Sr.prefe ito do Munictpto do Paudalho Marcello FuchsCampos Gouveia extensivo a Secretaria de ObrasDesenvolvimento Urbano e Agrário- e
Ementa:para que se/arealizado um esÍudo técntco e consequentemente o seruiço deconstrução do canal por trás da Rua 1l que dá acesso á vta local,no baino Loteamen to Pimavera. tndicaçeo n".139/2021 de autoriado Gabinete do Vereador Gerson D'ionísio da Situa Filho(lrmãoGerson), solicitando ao Exmo.Sr.Prefeito do M,unicípio doPaudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia extensivo aSecretaria de Obras e Desenvolvimento Ltrbano e Agrário_Ementa:Para que seja realizado um esÍudo técnico êconsequentemente o setytço de construção do calçamento por trásda Rua ll que dá acesso á via local, no bairro LoteamentoPimavera.lndicação no.l40/2021 de autoria do Gabinete doVereador Wellington

solicitando ao Ex.mo.Sr.Prefeito do Mu
da Cosúa Macedo(Te

nicípio
to do povo),
do Paudalho,Marcello Fuchs C

Obras e Desenvolvimento
ampos Gouveia, extensivo a

Urbano e Agrário e
Secretaria de
Autarquia deTrânsito e Transpoftes-Emen ta:Coloquem placas de identificação

ção no.l41/2021
nas ruas do centro da cidade e adjacências. tndica
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de autoria do Gabinete do Vereador Weilington da CostaMacedo(Teto do povo), soticitando ao Exmo.sr.prefeito doMunicípio do paudalho, Marcello Fichs Campos Gouveia,extensivo a secretaria de obras e Desenvorvimento rlrbano eAgrário-Ementa:para que seja feito o asfaltoar, á"Jããr"';;;'ír,as comunidades de Desteno, Rosarinho e Betém ao Ceitro "aa
cidade.lndicação no.i42/2021 de auloria do Gabinete doVereadar Atceu Edinardo Gusmão ntárnáiro, solicitando aoExmo.Sr.prefeito do Município do paiAano, Marcello FuchsCampos Gouveia, 

-extensivo a Secreiaria de saúde e deEducação-Ementa:eue se inctua ,, iiiiià, grupos pioitáios devacinação contra a covid-1g os trabathaioir" 
"^ educação da redemunicipal de ensino.tndicação no.tlgnOZt de ;;i";t, -;;Gabinete do Vereador Atíeu edinaiio Gusmão Monteiro,solicitando ao Exmo.Sr.prefeito ao mu,nrcipià ;; ;;;;;;;;,Marcel lo Fuch s Ca m pos Go uve ia- E mrfr,óí" 

""- 
;r"; r;-;;' ;;;,de locatidades eioiy!1: pag o p.g:o!n, de regutaizaçãofundiáia MORADTA LEGAL, o Atto Dois-tilro, e a Vila Monte dasoliveiras, rocatizada na BR. 40g. Em 

"rgiii, o presidente anunciouque as lndicações agima mencionadãs, serão 
"r""*irnrir,i'álautoidades competentes; projeto ae rci ni.OStZ»2l de ,ri;;.r;;Poder Executivo Municipai, sera eicáminhado as comissõescompetentes e o Decreto Legistativo no.07/2021 a, ,ui"ii"- dáPresidência da Câmara Utuiicipat do iaudalho, seguirá para

2u.blicaq2, Em seguida o presidente coÀvidou os Vereadores:Alceu Edinardo Gusmão Monteiro, fiigo Fernando da Silva
fniago Moreira), seôasúrão Faustíno aà-sitva cao ae éná- alCruz), Antônio Cândido Ferreira iintoruaii"i -õ"ilàí,-i
Vereador Alceu Edinardo Gusmão moiíri*, soticitou um a parteao Vereador Antônio Candido o qual foi ateiaiao, Miqueas ná;;;;
lonela(trmão Miqueas) e Weilington J, óà"t Macedo (Teto doPovo), para fazerem uso da triOuía.De ,"orao com a Resolução deno-02J2014 a fala dos respectivos vereadores e demais oradorescgnsja-m em gravação de áudio arquivado na secretaia tãsiirriiíáda câmara Municipat do paudario.Não hàvendo mais vereadorinscito para fazer uso da tribuna, o pre"iaert, antecipou a Ordemdo Dia'Dando continuidade aos trabarhos à presidente autorizou opimeiro secretáio para fazer a chamada-de presença para início
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dos trabathos da Ordem do Dia, onde foi constatada a fatta doVereador Gustavo 
lon^teiro 

-A, 'í"itu4Oug, 
da Saúde).Emseguida o presidente Cotocoi-a Ála. a, 

.l4a(decima qianalSessáo ordinária 
_!o !Tn9Ão1-o]ri"oo Legistativo da 47"Legislatura da câmara ninicip* ão'íiudano realizada no dia05 de maio de 2021, 

"rn 
ai"ãí"r;;;; voação-Aprovada porUnanimidade em única drb;;;á'i' rorrrro.Requerimentono.27/2021 de autoria d" C;;tr;i ao Vereador AntônioCandido Ferreira .t ri n i"rfJ i n i", í"i)i, sot icitando ao Ex mo.Sr.Prefeito do Município do paudatili,irr""tto 

Fuchs CamposGouveia' extensivo a secretaiia--ae"sarioe do Municipio-Ementa:Vacinaoão a9g professores e íunctonaios do quadro daed u c a çã o d e ste m u n b i pi 
9 

-a piàí iJ "- pir"', a n i m id a d e e m ú n i c adr.scussáo e votacão. n"ir"i^1"ítí"n..rrrro, de autoria doG a b i n ete d o ve reâ do r a rio ii i"õ i r"a a" Fe rre i ra J ú n i o (J ú n i o rDona), soticitando a C_ompanhi, p"riJriOrcana de Saneamento(co,pEsA)-Ementa:par: qi,'Ãiá'"'ráZ,,ruao uma ava,açãobuscando methoias 
11 latlmenti'âr'áãu, da Comunidade deGuadalaiara, pois a m?sma tem mostraiã indícios de descontrolena quantidade de produtos utilizadoi eÃleu tatamento, e podemprovocar danos a . saúde aos mii,c,pes_Aprovado porUnanimidade em úlca arsc"llao" e votação.O VereadorPresidente Heristow Rounygti- A;;;;" í,eirr, fez referência aoRequeri m ento no. 2B/202.t a.', uiJr'i-do''G a b i nete do ve reado rAntônio Cândido Ferr3ira Uri"riJiiiJrboral. Redação Finatno'13/2021 da comissão d" C"iiiitíiçiá,'Justiça e Redação aoProjeto de Lei no.02/2021 a, ,ulá)iá,ãi àabinete do Vereadorwet I i n gto n d a c o sta M a 

" " 
a 
" rrãlá'' i o" íoJo1 - r, *ta : D e n om i n anome de Rua Maia Margarida'da siiá, qíá dá acesso ao EstádioEufrasão, no Bairro AuaaaUlaÃ 

';' 
;; outas providências_Aprovada por llnanimidaáe em 
--únÍca 

discussão evotação.Redação Finlt n".tltiO2t - o, Comr.ssão deconstituição, Justiça e-Redação iã-i-i.à de Lei no.05/2021 deautoria do Gabinete do váreado, a-iíàiio cândido FerreiraJúnior(Júnior Dond-Em"rt"ioiiorià'"'no*" a Rua NossaSenhora da Conceicáo, situada ,r- si;; Mr""urrp" e dá outrasprovidências-eprováda por rJnanimidaãe ern única discussão evotação. Não houve expticação p;";; â; aéia em pauta.Não
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havendo mais maténas a serem discutida§ o Presrdente deu porencerrada a sêssão Ordinána, marcando para a proxima quafta-feira dia t9 de mato do ano de 2021 ás 09 a próxima Sessâo noSalão Nobre da
h,

presencial.E para
Câmara Municipat do Paudalho, de formaconstar foi lavrada a presente Ata a quatapós serlida e discutida vai assinacla pelo presidente da Mesa dos trabathos.
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