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Ata da 204 Reunião Ordinária do 90 Período Legislativo da 47a
Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho em 16 de junho de
2021.

Aos 16 (dezesseis,) diasdo mês de junho do ano de 2021, ás
09:00h no Salão Nobre da Câmara Municipal do Paudalho-PE se
reuniram ern Sêssâo Ordináia sob a Presidência do Vereador
Hertstow Rounyely Aragão Vieira presenfes os Vereadores:Alceu
Edinardo Gusmão Monteiro,,Antônio Când'ído Feneira Júnior,
Etelminio Justino da Silva, Gerson Dioní:sio da Silva Filho,
Gustavo Monteiro da Silva, Heristow Rounyely Aragão Vieira,
Manoel Gomes de Melo, Miqueas Máximo Correia, Seôasúlão
Faustino da Silva, Sergio Gornes da Silva, Tiago Avelino da
Silva, Thiago Fernando da Silva e Wellington da CosÍa
Macedo.O Presidente deu por aberta à pimeíra pafte da Sessão,
invocou a proteção de Deus, agradeceu a presença dos senhores
Vereadores e demais munícipes presenÍes. Dando continuidade aos
trabalhos, o Presidente autoizou o primeiro secretáio a fazer a
chamada de presença constatando a pre$ença de Íodos os
Vereadores.Em seguida o Presidente autoizou a secretáia
legislativa da Cámara Municipal do Paudalho a fazer a leitura da
Ata da l94(decima nona) Sessáo Ordinária do go(nono) período
Legislativo da 474 Legislatura da Câm,ara Municipal do
Paudalho realizada no dia 09 de junho dct 2021.0 Presidente
autoizou o pimeiro secretário para fazer a leitura do expediente do
dia do qual constou o seguinte:Leitura 'Ca Redação Final
no.15/2021 ao Projeto de Lei no.05/2021 de autoria do Poder
Executivo Municipal-Ementa:Autoiza abortura de Crédito
Especial ao Orçamento Vigente; e dá outras providências.Projeto
de Lei no.08/2021 de autoria do Gabinete clo Vereador Thiago
Femando da Silva(Thiago Moreira)-Ementa:lnstitui o .Dia de
Ação de Graças e da Oração" no calendáio t>ficial do município e
dá outras providências.Projeto de Lei no.09/2021 de autoria do
Gabinete do Vereador Manoel Gomes die Melo(Manoel da
Padaria)-Ementa:Denomina como Escola Prefeito Herculano
Bandeira de Melo Filho, localizada no Lot'eamento Primavera.
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Projeto de Lei no.lD/2021 de autoria llereador Heristow
Rounyety Aragão Vieira(Dr. Heristow)'Ementa:Denomina nome

de Eicola Municipal Vereador Ananias da Costa Macedo localizada

no baiffo de Guadalaiara e dá outras providências.Requerimento
no.35/2021 de autoria do Gabinete do Vereaalor Thiago Fenando
da Silva(Thiago Moreira),solicitando ao Étmo.Sr Prefeito do
Município do Paudatho, Marcello Fuchs Campos Gouveia,
extensivo ao Sr. Duffles de Azevedo Pires,(E)iretor da Autarquia
de Trânsito do município)-Ementa:Para que seja realizado um

estudo de alocação dos ponlos de Moto Taxi da nossa crdade nos
locais conetos em consonância com a leç1islação de trânsito
vigente, bem como indico que seja implementado neste estudo um
projeto para posteior construções de "abrigo,s de Moto Taxi" em
fodos os pontos do nosso município pioizando inicialmente a

organização do centro comercial.Requerimento no.36/2021 de
autoria do Gabinete do Vereador Gust4vo Monteiro da
Sitva(Guga da Saúde),solicitando ao Exmo.Sr Prefeito do
Município do Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia,
extensivo a Secretarta de Saúde do Municíp'io'Ementa:Que se7'a

acrescentado na rota do ônibus da saúde gue passe por Rosainho
para pegar os pacienÍes que vão a Recife para atendimento médico
e acrescente também no roteiro para que na volta deixe todos os
pacientes nos ponÍos de parada que pegaram.Requerimento
no.37/2021 de autoria do Gahinete do Vereador Gustavo
Monteiro da Silva(Guga da Saitde),solicltando ao Exmo.Sr
Prefeito do Município do Paudalho, Marcctllo Fuchs Campos
Gouveia, exÍensivo a Secretaria de Saúde do Município'
Ementa:Que disponibilize uma fisioterapeuta para prestar
atendimento no posto de saúde da família na comunidade de Chã
Alegre.P rocesso-TCE-PE no.1 91 0028Ü0 de a utoria do Mi nistério
Pítblico de Contas de Pernambuco-Ementa:Prestação de Contas
de Govemo da Prefeitura Municipal do Paudalho, referente ao
exercício de 201l.lndicação no.163/2021 de ,autoria do Gabinete
do Vereador Tiago Avelino da Situa (Tiago de Chã do
Conselho), solicitando ao Exmo.Sr.Prefeito do Município do
Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia, exÍensrvo a
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e
Agrário-Ementa:Extensão de rede de energia elética e instalação
de poste de luz, com lumináia dando início na entrada da granja
ovo malta, indo até a comunidade det ltaboraí.lndicação
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no.164/2021 de autoria do Gabinete do Vereador Sergío Gomes

da Sifua(Sergeth), solicitando ao Exmo.Sr.F'refeito do Município
do Paudathó, Marcetlo Fuchs Campos Gouveia, extensivo a

Secretaria Municipal de Obras, Desenv<tlvimento Urbano e

Agrário-Ementa:lnstatação da iluminação cle LED na Vila Santa

M-ônica.tndicação no.165/2021 de autoria do Gabinete do
Vereador Gerson Dionísio da Sr'Iva F'ilho(lrmão Gerson),

soticitando ao Exmo.Sr.Prefeito do Mun,icípio do Paudalho,
Marcello Fuchs Campos Gouveia, exÍernsr'vo a Secretaria
Municipat de Obras, Desenvolvimento Urbano e Agrário-
Emenà:Serviço de manutenção da rede eleitrica e reposição das

lâmpadas do sisÍerna de ituminação pública na 8R408, iniciando na

Ponte Nova, até a entrada do baino de Santa Mônica.lndicação
no.166/2021 de autoria do Gahinete do Verendor Alceu Edinardo
Gusmão Monteiro, soticítando ao Exmo.Sr.Prefeito do Município
do Paudatho, Marcello Fuchs Campos Giouveia, extensivo a

Secretaria SaúdeEmenta:Que se inclua na lista de grupos

pioitáios de vacinação contra a Covid-1St os trabalhadores do
'comércio e prestadores de serviços do município.Em seguida o

Presidente anunciou gue as lndicações acima mencionadas, serão

encaminhadas as autoridades competenfes;os Proietos de Lei

no.08/2021 de autoria do Gabinete do Vereador Thiago

Fernando da Sitva(Thiago Moreira), Proieto de Lei no'09/2021

de autoria do Gabinete do Vereador Manoel Gomes de
Meto(Manoel da Padaria),Proieto de Lei n''.10/201 de autoria do

Vereador Heristow Rounyety Aragão Vieira(Dr. Heristow) e o
Processo-TCE-PE no.19100280'0 de autoria do Ministério
Público de Contas de Pernambuco, serão encaminhados as

cornissões competentes.Em seguida o Prcsidente convidou os

Vereadores :Atceu Edinardo Gusmão Monfiiiro, Thiago Fernando
da Silva(Thiago Moreira), Antônio Cândido Ferreira

Júnior(Júnior Dona), Wellington da Costa Macedo(Teto do
Povo) para fazer uso da tibuna. O Vere'ador Alceu Édinardo
Gusmao Monteiro soticitou um a parte ao Vereador Antônio
Candido Ferreira Júnior(Júnior Dona) çt quâl foi atendido'De

acordo com a Resolução de no.02/2014 it fala dos respecÍivos

Vereadores e demais oradores constam e'm gravação de áudio

arquivado na Secretaria Legistativa da Câmara Municipal do

Paudatho.Não havendo mais Vereador inst:ito para fazer uso da

tibuna, o Presidente antecipou a ordem do Dia.Dando continuidade
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aos trabalho.s o Pres,de nte autorizou o pimeiro secretário para

fazer a chamada de presença para início dos trabalhos da ordem

do Dia, onde foi constatadá a presença de todos os Vereadores'

im seguida o Presidente Colocou a Ata da l9a(decima non?)-

Sessaõ Ordinária do 9o(nono) período Legislativo da 474

Legislatura da câmara Municipat do Paudalho realizada no dia

09-de junho de 2021, em drccussão, em votação'Aprovada-por-
unan-ímidade em única dlscussão e vo'tação.Redação Final

no.15/202laoProjetodeLeino.05/202ldeautoriadoPoder
Executivo Muniéipat'Ementa:Autoiza ebertura de Crédito

Especiat ao Orçamento Vigente; e dá outras providências-

Aprovada por lJnanimidade em única otiscussâo e votação'
Fiequerime'nto no.J5/2021 de autoria do Giabinete do Vereador
Thiago Fenando da Silva(Thiago Moreira),solicitando ao
gxio.Sr Prefeito do Município do Pauditlho, Marcello Fuchs
Campos Gouveia, extensivo ao Sr. Duffles de Azevedo
Pirei,lDiretor da Autarquia de Trânsito do município)'
Ementa:Para gue seja realizado um estudo de alocação dos ponfos

de Moto Taxi da nossa cidade nos /ocals conetos em consonância

com a tegistação de trânsito vigente, bem como indico que seja

imptementado nesÍe estudo um proieto para posteior construções
de "abrigos de Moto Taxi" em Íodos os ponlos do nosso município
piorizaido inicialmente a organização do centro comercial-

Aprovado por lJnanimidade em única discussáo e votação.
Fiequerimento no.36/2021 de autoria do liabinete do Vereador
Gustavo Monteiro da Silva(Guga da liaúde),solicitando ao
Exmo.Sr Prefeito do Município do Paudalho, Marcello Fuchs
Campos Gouveia, extensivo a Secretaria de SaÚde do
Município-Ementa:Que se7ã acrescentado na rota do ônibus da

saúde que passe porRosainho para pegar os paclenfes que vão a

Recife para atendimento médico e acresce'nte também no roteiro
para que na volta deixe todos os pacientes nos ponÍos de parada
que pegaram-Aprovado por Unanimidade em única discussáo e
votação.Requertmento no.37/2021 de autoria do Gabinete do
Vereador Gustavo Monteiro da' Sifua(Guga da
Saúde),soticitando ao Exmo.Sr Prefeil:o do Município do
Paudalho, Marcello Fuchs Campos Giouveia, extensivo a
Secretaria de Saúde do Município'Ementir:Que disponibilize uma

fisioterapeuta para prestar atendimento no posto de saúde da
famítia na comunidade de Chã Alegre'Apro'vado por Unanimidade
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em única discussão e votação.Não houve explicação pêssoa/ à
matéria em pauta.Não havendo mais matéiérs a serêm discutidas, o
Presidente deu por enceffada a Sessâo Ordínária, marcando para a
proxima quafta-feira dia 23 de junho do ano de 2021 ás 09h, a
proxima Sessâo no Salão Nobre da Câmara Municipal do Paudalho,
de forma presencial.E para constar foi lavracta a presente Ata a qual
após ser lida e discutida vai assinada pelo Í>residente da Mesa dos
trabalhos.
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