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Ata da 164 Reuniáo Ordinária do 90 Período Legislativo da 47a
Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho, em 19 de maio de
2021.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2021, ás 0g:00h
no Salão Nobre da Câmara Municipaldo Paudalho-PE se reuniram
em Sessâo Ordináia sob a Presidência do Vereador Heristow
Rounyely Aragão Vieira presenÍes os Verea(loresáIceu Edinardo

Gusmão Monteiro, Antônio Cândido Ferreira Júnior, Êtelminio
Justino da Silva, Gerson Dionísio da Silva Filho, Gustavo
Monteiro da Silva, Heristow Rounyely Aregão Vieira, Manoel
Gornes de Melo, SeôasÍíáo Faustino da Silva, Tiago Avelino da
Silva, Thiago Fernando da Silva e Wellington da Costa Macedo.
O Presidente deu por aberta à pimeira parte da Sessâo, invocou a
proteção de Deus, agradeceu a presença dos senhores Vereadores
e demais munícipes presentes.Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente convidou
Vereador Wellington
Cosúa
pimeira secretaria e o
Macedo(Teto do Povo) para assumir
Vereador Antônio Cândido Ferreira JúniorQúnior Dona) para
assumir a segunda secretaia e autoizou o pimeiro secretáio a
presença constatando
fazer
chamada
falta dos
Vereadores:Miqueas Máximo Correia(lrmão Miqueias) e Sergio
Gornes da SíIva(Sergeth).Em seguida o Presidente autoizou a
secretáia Legislativa da Câmara Municipal do Paudalho a fazer a
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leitura da Ata da l5a(decima quinta) Sessáo Ordinária do
9o(nono) período Legislativo da 47a Legislatura da Câmara
Municipal do Paudalho realizada no dia 12 de maio de 2021. O
Presidente autoizou o primeiro secretáio para fazer a leitura do
expediente do dia do qual constou o seguin,le:Leitura do Projeto
de Lei no.06/2021 de autoria do Gabinete do Vereador Alceu
Edinardo Gusmão Monteiro-Ementa:lnstit'ui no Município de
Paudalho o Dia de Conscientização e Enfrentetmento á Fibromialgia,
estabelece prioidade nos estabelecimentos públicos e pivados as
pêssoas acometidas de Fibromialgia. Projeto de Lei no.07/2021 de
autoria do Vereador Heristow Rounyely Aragão Vieira(Dr.
Heristow)-Ementa:Dispõe sobre proibição det animais de grande e
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médio porte localizado da área Uhana de Paudalho, incluindo a
BR-408 trecho que cofta o município e dá outras providências.
Requerimento no.29/2021 de autoria do Gabinete do Vereador
Alceu Edinardo Gusmão Monteiro, solicitando á Secretaria de
lnfraestrutura e Recursos Hídricos do Governo de Pernambuco
(Seinfra-PE) e ao Departamento de Estratda de Rodagem de
Pernambuco-DER/PE-Ementa:A imediata pctda ou supressâo das
áruores localizadas as margens da PE27 (Entrada de Aldeia) e
sinalização da via. A reconente queda de árv<>res, junto com a falta
de sinalização tem exposto a população residente de Chã de Cruz e

Condomínios

de Aldeia ao nsco constante de

acidente.

Requertmento n".30/2021-de autoria do Gitbinete do Vereador
Gustavo Monteiro da Silva(Guga da Saúde)-Ao Presidente da
Mesa dos Trabalhos da Câmara Municipal do Paudalho, solicitando
que seja abonada a falta a sessâo ordinária do dia 12 de maio de
202l.Requerimento no.31/2021 de autoria do Vereador Heristow
Rou nyely Aragão Viei ra(D r. H eristow) -Ementa : Sol icita dispensa
do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
referente á Moção no.08/2021 de sua autoria.lllloção no.08/2021 de
autoria do Vereador Herisow Rounyely Aragão Vieira(Dr.

Heristow)-Ementa:Nota

Pemambucana

de

de repúdio a
Saneamento

t:-mpresa Companhia

(CIOMPESA).lndicação
no.144/2021 de autoria do Gabinete do Vereador Sergio Gomes
da Síva(Se rgeth),solic itan do ao Ex mo.S r.P refeito do Mu n icípio
do Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo a
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e
Agrário-Ementa:Para que seja construída uma praça na Vila Asa

de autoria do Gabinete do
Vereador Gerson Dionísio da Sílva Filho(lrmão Gerson),
solicitando ao Exmo.Sr.Prefeito do Muniicípio do Paudalho,
Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo a Secretaria de
Branca.lndicação no.145/2021

Obras e Desenvolvimento U rbano e Agrário-Ementa : I n stal ação
de braços de luz, juntamente com lâmpadas na PE 040, iniciando
em frente a Secretaria de Obras, até a entrada da Escola Municipal
Paulo Vl.lndicação no.146/2021 de autoria do Gabinete do
Vereador Wellington da Gosúa Macedo(Teto do Povo),
solicitando ao Exmo.Sr.Prefeito do Muniicípio do Paudalho,
Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo a Secretaria de
Obras e Desenvolvimento Urbano e Agrário-Ementa:Seruiço de
asfalto da Rua Confederação do Equador no trecho que liga a PE-
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040 estrada que dá acesso a Chã de Alegia.lndicação

de autoria do Gabinete do Vercador Wellington da
CosÍa Macedo(Teto do Povo), soticitando ao Exmo.Sr.Prefeito
do Município do Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia,
extensivo a Secretaria de Obras e Desentolvimento Urbano e
no.147/2021

Agrário-Ementa:lluminaÇão na entrada da vi,a local da BR-408 em
Guadalajara ao lado do Residencial Guadalajara l.Em seguida o
Presidente anunciou que as lndicações acim,a mencionadas, serão
encaminhadas as autoridades competenÍes; os Projetos de Lei:
Projeto de Lei no.06/2021 de autoria do Gabinete do Vereador
Alceu Edinardo Gusmão Monteiro e o Projeto de Lei no.07/2021
de autoria do Vereador Heristow Rounyely Aragão Vieira(Dr.
Heristow), serão encaminhados as comlsstÍes competentes e o
Requerimento n'.30/2021-de autoria do Gabinete do Vereador
Gustavo Monteiro da Silva(Guga da Saúde), foi defeido.Em
seguida o Presidente convidou os Vereadores: Alceu Edinardo
Gusmão Monteiro, Thiago Fernando da Silva (Thiago Moreira),
Wellington da Costa Macedo (Teto do Povo) para fazerem uso
da tribuna.Em seguida o Presidente passc,u a Presidência da
Mesa dos Trabalhos para o pimeiro secretário, e fez uso da
Tibuna.De acordo com a Resolução de no.0A2ü4 a fala dos
respecÍivos Vereadores e demais oradores c:onstam em gravação
de áudio arquivado na Secretaria Legislativa da Càmara Municipal
do Paudalho.Não havendo mais Vereador inscrito para fazer uso da
tibuna, o Presidente antecipou a Ordem do Dia.De volta aos
trabalhos o Presidente autorizou o pimeiro secretáio para fazer a
chamada de presença para início dos trabalt,tos da Ordem do Dia,
onde foi constatada a falta dos Vereadorcs:Miqueas Máximo
Correia(lrmão Miqueias) e Sergio Gomes da Sííva(Sergeth).Em
seguida o Presidente Colocou a Ata da 1ía(decima quinta)
Sessáo Ordinárta do 9o(nono) período Legislativo da 47"
Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho realizada no dia
12 de maio de 2021, em discussão, em votação-Aprovada por
Unanimidade em (tnica drccussão e votação.Requerimento
no.29/2021 de autoria do Gabinete do Vereador Alceu Edinardo
Gusmão Monteiro, solicitando á Secretaria de lnfraestrutura e
Recursos Hídricos do Governo de Pernambuco (Seinfra-PE) e
ao Departamento de Estrada de Rodagem de PernambucoDER/PE-Ementa:A imediata poda ou s4rressâo das árvores
localizadas as margens da PE27 (Entrada de Aldeia) e sinalização

wY,e(

3

CAMARA ]IITI{ICIPAL DO PAID,{LTIO
Rua Joâo l lfredo, 100 - Centro - Paudalho - PE

9

-

CEP:55.r125-{}00
Fone:(81)3ó36.130rí
l \r'J: 08.8ó0.l8l/0001-38

da via. A recorrente queda de áruores, junto com a falta

de
sinalização tem exposto a população residente de Chã de Cruz e
Condomínios de Aldeia ao isco constante de acidente.O Presidente
colocou em discursão o referido requerimento. Os Vereadores

SeâasÍrão Faustino da Silva (Tão de Chá de Cruz), Thiago
Fermando da Silva(Thiago Moreira), Antônito Candido Ferreira
Júnior (Júnior Dona) e Etelminio Justino da Silva (Mino de
Mussurepe) ao fazerem uso da palavra, fizeram referencia ao
Requerimento acima mencionado. O Vereadior Alceu Edinardo,
apresentou explicação ao Referido Requeinrcnto.Em seguida o
Presidente colocou o Requeimento em votitção-Aprovado por
O9(nove) votos a favor e 01(um)contra.Requerimento no.31/2021
de autoria do Vereador Heristow Rounyely Aragão Vieira(Dr.
Heristow)-Ementa:Solicita dispensa do Parecter da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, referente á Moção no.08/2021 de
sua autoia-Aprovado por Unanimidade em única discussão e
votação.ltfioção no.08/2021 de autoria do Vereador Heristow
Rounyely Aragão Vieira(Dr. Heristow)-Ementa:Nota de repúdio a
Empresa Companhia Pemambucana de Saneemento (COMPESA)Aprovado por Unanimidade em única discussão e votação.Não
houve explicação pessoa/ à matéria em pautit.Não havendo mais
matéias a serem discutidas, o Presidente deu por encenada a
Sessáo Ordináia, marcando para a proxima guafta-feira dia 26 de
maio do ano de 2021 ás 09h, a próxima Sessâo no Salão Nobre da
Câmara Municipal do Paudalho, de forma presencial.E para constar
foi lavrada a presente Ata a qual após ser lida e discutida vai
assinada pelo Presidente da Mesa dos trabalhos.
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