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Ata da 224 Reunião Ordinária do 90 Perío,lo Legislativo da 47a
Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho, em 30 de junho de
2021.

Aos 30 $nnta) dias do rnês de junha dc anc de 2021, ás 09:00h no
Salão Nobre da Câmara Municipaldo Paudalho-PE, se reuniram em
Sessâo Ordináia sob a Prcsidência do Vereador Heristow
Rounyely Aragão Vieira presenÍes os Vereadores:ÁIceu Edinardo
Gusmão Monteiro, Antônio Cândido Ferreira Júnior, Etelminio
Justino da Silva, Gerson Dionísio da liilva Filho, Gustavo
Monteiro da Silva, Heristow Rounyely Arizgão Vieira, Manoel
Gornes de Melo, Miqueas Máximo Correia, SeóasÍião Faustino
da Silva, SergÍo Gomes da Silva, Tiago Avelino da Silva, Thiago
Fe,,nando da Silva e Wellington da Costa Macedc.O Presidente
deu por aberta à pimeira parte da Sessão, ,invocou a proteção de
Deus, agradeceu a presença dos senhores Vereadores e demais
munícipes presentes.Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente autorizou o primeiro secretáio ê' fazer a chamada de
presença constatando a presença de todt'ts os Vereadores.Em
seguida o Presidente autoizou a secretária legislativa da Câmara
Municipal do Paudalho a fazer a leitura da Ata da 2l4(vigésima
primeira) Sessão Ordinária do 9o(nono) período Legislativo da
47e Legislatura da Câmara Municipal da Paudalho realizada no
dia 23 de junho de 2021.0 Presidente autoizou o pimeiro
secretáio para fazer a leitura do expediente do dia do qual constou
o seguinte:Leitura do Projeto de Lei no.0Íi/2021 de autoria do
Poder Executivo Municipal-Ementa:Autoriza o Poder Executivo a
abrír Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal; e dá
outras providências.Projeto de Lei no.11t'2021 de autoria do
Vereador Manoel Gomes de Melo(M,anoel da Padaria)-
Ementa:Denomina como UBS Laura Bandeira de Melo, Laura UBS
localizada no Lotearnento das aliveiras.Parecer no.10/2021 da
Cornrbsão de Constituição, Justiça e Reclação ao Projeto de
Lei no.07/2021 de autoria do Vereador Heristow Rounyely
Aragão Vieira(Dr. Heristow)-Ementa:Dispiie sobre proibição de
animais de grande e médio porte bcalizado da área Uhana de
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Paudalho, incluindo a BR. 408 trecho que cofta o município e dá
outras providências-Aprovado nas Comíssôes. Parecer
no.01/2021 da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente ao Projeto de Lei no.07/2021 de autoria do Vereador
Heristow Rounyely Aragão Vieira(Dr. Heristow)-Ementa : Dispõe
sobre proibição de animais de grande e médio porte localizado da
área Urbana de Paudalho, incluindo a BR. 408 trecho que corta o
município e dá outras providências-Aprovado nas Compsões.
Projeto de Lei no.07/202'l de autoria do Vereador Heristow
Rounyely Aragão Vieira(Dr.Heristow)-Ementa:Dispõe sobre
proibição de animais de grande e médio porte localizado da área
Urbana de Paudalho, incluindo a BR. 408 trecho que corta o
município e dá outras providências.Requerimento no.39/2021 de
autoria do Gabinete do Vereador Miqueas Máximo Correia
(lrmão Miqueas)-Ao Presidente da Mesa dos Trabalhos da Câmara
Municipal do Paudalho, solicitando que seja abonada as falÍas das
sessões ordináias 164 e 174 realizadas nos dias 19 e 26 de maio
de 222l.Requerimenta no.40/2021 da Dispensa dos Pareceres
das demais Comíssões Técnicas e Permanenúes ao Projeto em
apreço-Requeiro a Mesa Diretora da Câmara Municipal do
Paudalho, cumpidas as formalidades regimentais vigentes despors
de ouvido o Plenáio, que seja o Projeto de Lei no.06/2021 de
autoria do Poder Executivo Municipal-Ementa:Autoiza o Poder
Executivo a abir Crédito Adicional Especial no Orçamento
Municipal; e dá outras providências, seja submetido a uma única
discussão e votação inclusive dr'spensa dos pareceres das demais
Ccmr'ssões Técnicas e Permanentes ac Projetc em
apreço.Redação Final no.16/2021 da Comíssão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei no.06/202i
de autoria do Gabinete do Vereador Alceu Edinardo Gusmão
Monteiro-Ementa:lnstitui no Município de Paudalho o Dia de
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, estabelece
pioidade nos estabelecimentos públicos e pivados as pessoas
acometidas de Fibromialgia.lndicação no.173/2021 de autoria do
Gabinete do Vereador Manoel Gomes de Melo(Manoel da
Padaria), salicitando ac Exmo.Sr.Prefeito do Municípia da
Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo a
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e
Agrário-Ementa:lnstalação de iluminação de LED na Rua Alto
Santa Tereza.Em seguida o Presidente anunciou que a lndicação
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acima mencionada, será encaminhada as autoridades compefenÍes
e o Projeto de Lei no.11/2021 de autoria do Vereador Manoel
Gomes de Melo(Manoel da Padaria), sierá encaminhado as
coÍnissôes competentes, Requerimento no.!19/2021 de autoria do
Gabinete do Vereador Miqueas Máxiimo Correia (lrmão
Miqueas)-Ao Presidente da Mesa dos T'rabalhos da Câmara
Municipal do Paudalho, solicitando que seja abonada as falfas das
sessõês ordináias 164 e 17a realizadas nos dras 19 e 26 de maio
de 2021:Defendo. Não havendo Vereador ins:cito para fazer uso da
tibuna, o Presidente antecipou a Ordem do Dia.Dando continuidade
aos trabalhos o Presidente autoizou o pr,ímeiro secretáio para
fazer a chamada de presença para início dcts trabalhos da Ordem
do Dia, onde foi constatada a presença de todos os Vereadores,
Em seguida o Presidente Colocou a Ata da 2le(vigésima
primeira) Sessão Ordinária do 9o(nono) período Legislativo da
474 Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho realizada no
dia 23 de junho de 2021, ern discussão, em votação-Aprovada
por Unanimidade em única discussão e v<>tação. Requerimento
no.40/2021 da Dispensa dos Pareceres das demais Comíssões
Técnicas e Permanenúes ao Projeto em apreço-Requeiro a Mesa
Diretora da Câmara Municipal do Pau,Calho, cumpidas as
formalidades regimentais vigentes despois de ouvido o Plenário,
que seja o Projeto de Lei no.06/2021 cle autoria do Poder
Executivo Municipal-Ementa:Autoriza o Poder Executivo a abir
Crédito Adicional Especial no Orçamento Atlunicipal; e dá outras
providências, seja submetido a uma única discussão e votação
inclusive dispensa dcs pareceres das demais Cornr'ssÕes Técnicas
e Permanentes ao Projeto em apreço- Aprovado por Unanimidade
em única dr.scussáo e votação. Projeto de Lei no.06/2021 de
autoria do Poder Executivo Municipal-Ementa:Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento
Municipal; e dá outras providências-Aprovado por Unanimidade
em única drccussão e votação.Projeto de Lei no.07/2021 de
autoria do Vereador Heristow Rounyely Aragão Vieira(Dr.
Hertstow)-Ementa:Dispõe sobre proibição de animais de grande e
médio pcrÍe lccalizadc da área Uhana de Paudalho, incluindo a
BR. 408 trecho que coda o município e d,á outras providências-
Aprovado por Unanimidade em única drbcussão e
votação.Redação Final no.16/2021 da Comíssão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei no.06/2021
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de autoria do Gabinete do Vereador Alceu Edinardo Gusmão
Monteiro'Ementa:tnstitui no Município de paudatho o oia àáCo.nscientização e Enfrentamento à Fibromiatgia, es,,b;b;;pioidade nos estaberecimentos púbticos e piv2l*s r" pá""áá"
acometidas de Fibromialgia-Aprovada por llnanimidade em única
drsgussão e votação.Em seguida o presidente concedeu interuaro
regimentalde tS minutos para a Comissão de Constituiçào, J;;iç;e Redação elaborar a Redação Final ao projeto Ae Leí n".'06t20)1
de autoia dc Pcder Executivc.De vorta aos íra,5arhos, o presidente
c9lo.9ou aledação Finar no.17/202r da comis:são dâ con"iúiçàá
Justiça e Redação ao projeto de Lei no.06/202r de autoia ao piãir
Executivo em discussâo e votação-Aprovada por Unanimiaiãe
em única dÁscussão e votação.Não houve expticação pessoa/ â
matéia em pauta.Não havendo mais matéias a sêrern discutidas, o
Presidente deu por encerrada a Sessáo Ordináia. *rr"rrio jâirá
proxima segunda-feira dia t9 de jutho do ano de 2021 ás'09h, aproxima sessão no sarão Nobre da câmara Municipat ao paudathi,
de fonna presencial.O prasidente anunciou qua esÍa Casã
Legislativa entra em recêsso nesta data, retomando seus Írabalhos
lgoislatjvos em 19 de iutho de 2021, de acordo com o art.z3 da Lei
orgânica Municipat.E para constar foi ravrada a presente Ata a quar
após ser lida e discutida vai assinada peto presidente da Mesa'dos
trabalhos.
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