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Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, as quinze horas e dezessete

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores via reunião virt:ual (Google Meet), mediante

convocação feita pela Excelentissima Presidente da Mesa Diretora, a Vereadora Itacira

Aires, através de Oficio Circular n' 0022/2021 , a todos os vereadores e vereadoras, a 22'

Sessão Ordinária da l' sesslo legisletiva da 19' tegistatura, com o objetivo de apreciar

oito matérias do Poder Legislativo: 1. PROJETO DELEI 196712021 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que estabelece diretrizes para implantação do programa sangue

bom no município de Pau dos FerroíRN. 2. PROJETO DE LEI: 197312021 de autoria do

Vereador Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre a criação do

DIA MLTNICIPAL DO ROCK em Pau dos Ferros/RN e dá outras proüdências. 3. PROJETO

DE LEI: 197612021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que

autoriza o poder executivo municipal a criar o programa municipal de desenvolvimento de

cadeia produtiva de aquicultura familiar, em como utilizar recursos na promoção de ações

de apoio e incentivo à atividade e dá outras proüdencias. 4. INDICAÇÃO:011512021 de

autoria dos Vereadores: Francisco José Fernandes De Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria

Leite, que requer a pavimentação e saneamento da rua Mauricio Rêgo, no conjunto Manoel

Deodato. 5. INDICAÇÃO: 011612021de autoria dos Vereadores: Francisco José Femandes

De Aquino (Gordo do Bar) e Zélia Maria Leite, que requeÍ a construção de uma galeria

pluvial do cruzamento da Av. lndependência com a rua Hipólito Cassiano do (Hospital

Nelson Maia) até o salão Paroquial. 6. INDICAÇÃO: 019812021 de autoria da Vereadora

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira que requer ao Poder Executivo que planeje, através da

Secretaria do Desenvolvimento Social - SEDES, a retomada gradual dos Serviços de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, nos Centros de Referência em

Assistência Social - CRAS, especialmente naqueles que atendem as demandas de
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Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja recolocado o poste de concreto de

iluminação pública na Avenida da Independência, nas imediações do Posto de Combustível

(Posto Central); 8. INDICAÇÃO: 020112021 de autoria do Vereador Celio de Queiroz

Lopes (Célio da Farmácia), que requer ao Poder Executivo que seja executada serviço de

recuperação das estradas vicinais da zoÍra Íural do município, sobretudo das comunidades

Conceição e Poço Comprido, como também entre a Vila Carvão e a BR-226. A

Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, Prcsidente da Cas4 cumprimenta a todos os

presentes que se encontram de forma presencial e virtual através das redes sociais. A

mesmâ, informou que recebeu a visita de uma das representantes da ONG (Organização

Não Govemamental) "Unidos pelas Patinhas" em que trouxe o abaixo assinado organizado

pela respectiva associação em defesa dos animais com relação ao projeto que estava sendo

tramitado na Câmara sobre o a proibição de fogos de artificios e solicitou dos senhores que

votassem como bem compreendesse, mas que estava registrando. Também informou sobre

a Audiência Pública que ocorreú no dia posterior, às dezesseis horas do dia dezenove de

agosto de dois mil e ünte e um. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista)

parabenizou o Professor Pedro, orientador de Taekwondo de Pau dos Ferros, em que

participaram de um campeonato no final de seman4 na Paraíba e obtiveram êxito em

várias medalhas. A Presidente da Casa também parabenizou o respêctivo grupo pelas

conquistas. A mesma, também abordou sobre ter recebido uma correspondência da lrmãs

do Colégio Patronato e que loi Íecebido,'m oficio. Em seguida, passou a palavra para

Ilustríssima l'Secretiária da Mesa Diretor4 a Seúora Vereadora Aldaceia Chagas de

Oliveirq concedendo a palavra para a mesma. Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a

Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e demais participantes pÍesentes e a

população pau-ferrense. Em seguida, realizou a conferência de quórum, na mediada em

que do coletivo de I I (onze) vereadores/as, registrou-se a presença de l0 (dez), conforme

atesta lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum.

Estavam presentes os seguintes vereadores: l. Alexsander Mapus Nunes Rocha (Leka

Frentista); 2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia);3. Francisco Deusivan dos

Santos Nazário; 4. Francisco Gutemberg Bessa De Assis (Gugu Bessa); 5. Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar); 6. Itacira Aires Nunes (Boliúa); 7. Francisco
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Augusto De Queiroz (Xixico); 8. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 9. Reginaldo Alves

Da Silva; 10. Zélia Maria Leite. Havendo abertura de quórum suficiente, a Presidente da

Casa declarou aberta a sessão. O Vereador José Alves Bento (Galego do Alho) justificou

ausência. A Presidente da Casa pediu para que fosse discutida a ata da 21' Sessão

Ordinrfu-ia, esclarecendo que foi enviada paÍa todos os e-mails institucionais dos nobres

pares, assim como para o WatsApp. A ata da 21" Sessão Ordinrí,ria foi colocada para

votação e assim, foi aprovada por unanimidade. Todos bateram palmas pelo retomo do

Vereador Francisco Augusto (Xixico). Em seguida, a Ilustríssima Senhora Secretária,

Aldaceia Oliveira, fez a leitura da ordem do dia. Em seguida, foi lida a ementa e

justificativa da primeira matéria: PROJETO DE LEI: 1967 /2021 de autoria do Vereador

Reginaldo Alves da Silva, que estabelece diretrizes parâ implantação do programa sangue

bom no município de Pau dos Ferros/RN. A mesm4 explicou que o referido projeto já foi

tramitado pelas comissões e descreveu o relatório, assim como os pareceres das comissões

p€Íinentes. A Presidente da Casa passou a palavra para o autor do projeto fazer sua defesa.

O Vereador Reginaldo Alves disse que gostaria do apoio dos nobres vereadores e que a

justificativa já deixara bem explicito sobre a necessidade da aprovação do projeto, bem

como o beneficio para o Banco de Sangue que iria ser contemplado com mais doações. O

Vereador Alexsander Magrus (Leka Frentista) parabenizou o autor do Projeto e disse que

daria o apoio ao pÍojeto, além de que já era doador de sangue. O Vereador Deusivan

Santos parabenizou o autor do P§eto, bem como a importância da referida materia. A

Vereadora Aldaceia Oliveira também parabenizou o mesmo, e elencou sobre as

notificações de doação de sangue nas redes sociais. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) parabenizou o referido projeto e disse que muitas pessoas ainda tem receio de

doar, e que e preciso doar, além de que beneficiam muitos que fazem cirurgia e ficaria para

armazenamento quando necessitar. O P§eto de Lei 1967 /2021 foi colocado para votação e

foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. O Vereador Francisco

Gutemberg (Gugu Bessa) pediu para se retirar da sessão para ir a um sepultamento, bem

como Íetirar as matérias de sua autoria que estavam na ordem do dia. A Presidente da Casa

concedeu sua ausência e retirada das materias. A 1" Secretiria deu continuidade, lendo a

ementa e justificativa da segunda mâtéria da ordem do dia: PROJETO DE LEI: 197312021
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de autoria do Vereador Alexsander Magrrus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe

sobre a criação do DIA MLJNICIPAL DO ROCK em Pau dos Ferros/RN e dá outras

providências. A mesma, explicou que o referido projeto já foi tramitado pelas comissões e

descreveu o relatorio, assim como os parecer da comissão pertinente. A Presidente da Casa

passou a palavra para o autor do projeto fazer sua defesa. O Vereador Alexsander Magrus

(Leka Frentista) pediu aos nobres vereadores para o apoio da aprovação do referido

projeto, bem como explicou a importância deste para o meio cultural da cidade de Pau dos

Ferros. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor do projeto, primeiro por

homenagear José Irapuan (Metal) pois ele sempre foi um defensor do rock, e elencou

alguns pontos da história do rock. O Vereador Deusivan Santos parabenizou o autor do

projeto e disse que dava apoio ao referido projeto, abordando sobre os beneficios do

mesmo. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou o autor da matéria

e explanou sobre a importância do projeto, bem como a lembrança de José Irapuan (Metal).

A Vereadora Aldaceia Oliveira parabenizou a materiq bem como todos os fazedores de

cultura, também falou sobre a importância da música para as pessoÍis e também destacou

alguns pontos sobre José Irapuan (Metal). O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

parabenizou o autor da matéria e destacou algumas personalidades do municipio de Pau

dos Ferros que faziarnifazem rock nesta cidade, destacando momentos de sua vida que o

rock fezlfaz pade. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o Vereador Alexsander Magnus

(Leka Frentista) pelo brilhante projeto, e também pela homenagem ao amigo José Irapuan

(Metal) e a todos os roqueiros, pois como se diz, "a musica é muito importante na vida de

todos nós"; mais uma vez parabenizou o Vereador Alexsander Magrus (Leka Frentista) e

todos os roqueiros e familiares de José bapuan (Metal), pois tamban era funcionário do

município e deixou sua marca na cidade, bem como sendo servidor da prefeitura. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o projeto era muito importante, pois era

mais um dia de cultura que entrava para o calendário do municipio e era uma homenagem

muito justa para José lrapuan (Metal), pois era mais um dia de festa. O PROJETO DE LEI:

197312021 foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

presentes. Em seguida, a Ilustríssima Secre&iri4 a Vereadora Aldaceia Oliveira, leu a

emetrta e justificativa do segu.inte projeúo: PROJETO DE LEI: 197612021 de autoria da
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Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira" que autoriza o poder executive 6r'nicipal a

criar o programa municipal de desenvolvimento de cadeia produtiva de aquicultura

familiar, em como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade

e dá outras providencias. A mesma, explicou que o referido projeto já foi tramitado pelas

comissões e descreveu o relatório, assim como os pareceres das comissões pertinentes. A

Presidente da Casa passou a palawa para a autora do projeto fazer sua defesa. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que vivemos no semirírido e a populaçâo sofre muita pela seca e

por outras questões, mÍrs que o foco na territorialidade pode trazer um desenvolvimento

pautado na sustentabilidade; e neste horizonte, via na Casa Legislativa" uma possibilidade

muito grande para fortalecer a agricultura familiar em nosso território. Acrescentou que

dentro do campo da agricultura famüiar, o investimento na aquicultura é algo que se

precisa ousar, pois a gestão pública em Pau dos Ferros precisa ousar e investir com

parcerias do Governo do Estado e Govemo Federal, adotando politicas e programas que

venham fortalecer a agricultura familiar. Elencou que no projeto, aborda sobre instituições

parceiras que vão ajudar com o Projeto e os recumos trarão empoderamento para os

sujeitos do lugar, pois é preciso fortalecer a identidade, pois gera desenvolvimento

econômico, fortalecimento de empregos e rendas. O Vereador Deusivan Santos

parabenizou a Vereadora Aldaceia Otiveira, dizendo que o homem do campo precisa de

meios para garantir sua sobrevivência e espera que todos aprovem o projeto, pois é um

setor de produção que sem dúüdas é super sustentável. O Vereador Reginaldo Alves disse

que falaria em duas paÍes: na primeira" no que se refere ao Poder Executivo, a

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida, tem sido uma gueneira que tem feito algo por

essa situação, principaLmente na agricultura do município e da psicultura e demais culturas,

pois Pau dos Ferros tem um potencial muito grande, principalmente com a transposição do

fuo São Francisco, Pau dos Ferros vai vivenciar algo nunca visto na história. Acrescentou

que em viÍude destas conquistas, o município vai poder criar tilápias no valor comercial a

preço de supermercado e com toda a preocupação de não poluir. Também explanou sobre a

importÍincia de avançar, principalmente no que se refere ao DNOCS em converter a técnica

da sexagem, pârâ converteÍ o sexo do peixe; pois enquanto legislativo devem-se preocupar

com a população de Pau dos Ferros, e principalmente com a agricultura familiar, pois estâ
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comunidade precisa de mais recursos tecnicos. Mais uma vez, parabenizou a Vereadora

Aldaceia Oliveira pela importância do referido projeto. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) disse que o projeto incentiva os criatórios de peixes, e esses peixes, vão para as

cozinhas dos mais pobres, porque faz os peixes serem mais baratos e ficam mais fáceis

para pescÍu e vai funcionar mais o abastecimento das creches para que os alunos pelo

menos uma vez por semana, teúam o gosto de comeÍ um peixinho de graça, dos

criatórios. Disse que é um incentivo muito bonl e era preciso criar outros incentivos para

outros produtos, como o algodâo, bananeiras, etc., através da EMATER. A Vereadora

Aldaceia Oliveira disse que se o município investir nessas areas, irão deüar de ser

informais e assim, serão habilitados para vendas para outros lugares, inclusive no exterior.

Acrescentou que em breve, o Poder Executivo em breve terá de realizar uma reforma na

Secretaria de Agricultura. O Vereador Deusivan Santos pediu para se retirar da sessão. A

Presidente da Casa concedeu sua ausência. O Projeto de Lei 197612021 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a

Ilustríssima 1" Secretrária, leu as ementas e justificativas das seguintes indicações:

INDICAÇÃO: Oll5/2O21de autoria dos Vereadores: Francisco José Femandes De Aquino

(Gordo do Bar\ e Zélia Maria Leite, que requer a pavimentação e saneamento da rua

Mauricio Rêgo, no conjunto Manoel Deodato. INDICAÇÀO: 0116/2021 de autoria dos

Vereadores: Francisco José Fernandes De Aquino (Gordo do Bu) e Zélia Maria Leite, que

requer a construção de uma galeria pluvial do cruzamento da Av. lndependência com a rua

Hipólito Cassiano do (Hospital Nelson Maia) até o salão Paroquial. O Vereador Francísco

José (Gordo do Bar) disse que as duas indicações são de importante relevância para Pau

dos Ferros e que são indicações que há tempos já vem colocando na Casa Legislativa. No

que se refere a Indicação ll5/2021, disse que esta é a primeira rua no Bairro Manoel

Deodato e que é uma luta que já vem travando há muito tempo, e é uma das poucas ruas do

referido bairro que tem esgoto a céu aberto e precisa uÍgentemente ser pavimentada e

drenada, pois é um terreno que ainda vai ser loteado. No que se refere a lndicação

11612021, é um soúo antigo dos moradores da Rua Hipólito Cassiano, pois toda vida que

chove as águas que ali tramitam, vêm do Estádio 9 de Janeiro, inclusive um carro foi

arrastado pela chuva, assim com a execução da indicação, quem ganha é a população. A
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Y ercadora Zélia Leite, explanou sobre a importância da pavimentação e do saneamento das

ruas, principalmente próximo ao Hospital Centeruírio, pois há muitos anos que se faz esse

apelo, e seria importante esta drenagem, pois é um problema crônico que vem há muito

tempo e só quem ganha é a população de Pau dos Ferros e quem transita próximo ao

Hospital Centenário. AcÍescentou que seria impoíante o Poder Executivo olhar com bons

olhos, pois é algo que se pode dizer, que é no centro da cidade. O Vereador Reginaldo

Alves parabenizou os autoÍes da matéria e todos que buscam soluções para os problemas

da cidade, pois isso prova o compromisso dos mesmos, em representar uma parcela das

pessoÍrs que depositaram este voto de confiança, por isso, é um defensor de todos os

vereadores, sem exceção, por acreditar que todos dão o melhor dentro de suas

possibilidades. Acrescentou que esta galeria mencionada, é um soúo também do mesmo e

que é algo importante para esta região, pois agora será diminuída; disse que o saneamento

é um dos pontos mais importantes para a sociedade e que em breve, daria uma notícia

muito grandiosa no que se refere a pavimentação para a cidade de Pau dos Ferros. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) parabenizou os autores do referido projeto e

espeÍa que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida atendâ as solicitações; também

explanou para que o Secretário de Infraestrutura dê uma olhada no que se refere a

pavimentações, e acrescentou sobre os redutores de lombadas e sinalização nas Ruas

Abdon Pinheiro e Antônia Taveira Bessa. A Vereadora Aldaceia disse que no que se refere

a Indicação 11612021, é muito importante, principalmente no que tange a galeria pluvial,

inclusive, mencionou que a cidade de Pau dos Ferros tem problemas infraestruturas e que

implicam na sustentabilidade e no desenvolvimento. Acrescentou que sentiu na

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida, o empeúo da mesma para realizar essas ações.

No que se refere a Indicação 11512021 disse que é preciso investir nessas áLreas

vulneráveis, pois neúum gestor perde investindo nessas áreas, pois muitas pessoas tem a

cidadania roubada. A Presidente da Casa fez algumas colocações, dizendo que considera as

indicações muito importantes e que no que se refere a Indicação ll5l202l sempre viu a

questão de esgotos na Rua Maurício Rêgo, então é muito importante para que o Poder

Executivo olhe com bons olhos esse pleito. No que se refere a Indicação I 1612021 disse

que sempre teve esta problemátic4 desde de muito tempo e que é preciso fazer algo a
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respeito, tendo um olhar diferenciado e que os moradores sofrem há muito tempo com isto.

As Indicações 11512021 e 116/2021 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes. Em seguida, a Ilustríssima l" Secretál'ia leu a

ementa e justificativa da seguinte matéria; INDICAÇÂO: 0198/2021 de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo que planeje,

através da Secretaria do Desenvolvimento Social - SEDES, a retomada gradual dos

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, nos Centros de Referência

em Assistência Social - CRAS, especialmente naqueles que atendem as demandas de

comunidades em situação de vulnerabilidade social, no município de Pau dos Ferros/RN. A

autora da matériq a Vereadora Aldaceia Oliveira, expôs que infelizrnente a pandemia fez

com que alguns serviços públicos ficassem indisponíveis, como os CRAs. No entanto,

como os serviços estão voltando gradualmente, é preciso pensar no retomo do

funcionamento desses serviços, pois as ríreas de vulnerabilidade são as que mais precisam.

O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) parabenizou a autora da matéria e que os

moradores já o cobraram o retomo dessas atividades, esperando que logo voltem esses

servigos ofertados. A Vereadora Zélia Leite, parabenizou a autora da matéria e aproveitou

o momento para fazer o apelo, para que os CRAs e o Conselho Tutelar cheguem junto a

essas famílias, para que façam algo a respeito de crianças que ficam nas nü§, nos

supermercados, nos postos de gasolinas e ouüos lugares. Nesse sentido, os CRAs podem

ajudar a melhorar, pois há essas situações em que menores e não há fiscalizações pelo

Conselho Tutelar, e talvez o Poder Executivo nem saiba disso. O Vereador Alexsander

Magrus (Leka Frentista) parabenizou a autora da matéria e mencionou que tiúa enviado

dois oficios e recebeu o retomo dos mesmos, abordando o que foi mencionado. A

Vereadora Aldaceia Oliveira disse que esteve presente com o Conselho Tutelar e

conversou com o Poder Executivo. No entanto, afirmou que é preciso haver uma rede de

apoio para que possa combater essa situação, pois não é um trabalho fácil, porém

desafiador e necessiírio; e que o Conselho Tutelar já desenvolve ações, no entanto, é

preciso trabalhar em conjunto com outras instituições para que possam haver mais soluções

neste sentido. A Indicação 198/2021 foi colocada para votação e foi aprovada por

unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a l" Secreúria, Aldaceia Oliveira,
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leu as ementas e justificativas das seguintes matérias: INDICAÇÃO: 020012021 de autoria

do Vereador Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer que seja recolocado o

poste de concreto de iluminação pública na Avenida da Independência, nas imediações do

Posto de Combustivel (Posto Central) e INDICAÇÃO: O20ll202l de autoria do Vereador

Celio de Queiroz Lopes (Célio da Farmácia), que requer ao Poder Executivo que seja

executada serviço de recuperação das estradas ücinais da zona rural do municipio,

sobretudo das comunidades Conceição e Poço Comprido, como também entre a Vila

Carvão e a BR-226. O autor da matéria, disse que no que se refere a Indicação 0200/2021

já foi procurado várias vezes, pois foi "m poste que foi demtbado por um acidente e que

sem a presença dele, fica muito escuro, pois tem uma árvore muito grande que cobre a

iluminação. No que se refere a Indicação 202112021, pede que seja feita a recuperação das

estradas em vários sítios da referida área, pois no invemo fica ainda pior, e os moradores já

procuraÍaÍn a Secretaria de Infraestrutura e nada foi feito, e pediu para que os nobres pares

votassem a favor. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) pediu para que o Poder

Executivo olhasse mais paru a Zona Rural, pedindo que seja logo atendido. E sobre a

Indicação 20O/2O21, agradeceu pelo Poder Executivo ter atendido sobre o pedido do

mesmo e da Vereadora Zéia Leite, sobre o roço e a troca de uma lâmpada" tanto a

Excelentíssima Prefeita, quanto ao Secretírio de InfraestÍutuÍa, Renato Alves por teÍem

realizado o pedido dos mesmos. A Vereadora Zélia Leite parabenizou o autor da matéria, e

disse que espera que a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida atenda este pleito.

Agradeceu a referida Prefeita, poÍ ter atendido o roço e troca de lâmpada no Perímetro

Irrigado de frente a casa do Seúor Edvaldo. Mais uma vez, agradeceu a Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida o Secretário de lnfraestrutura e ao Vereador Reginaldo Alves.

Fez um apelo para que onde forem limpar, comecem a limpeza e terminem; elencando que

a rua em que mora estri limpa e que no Perímetro Irrigado o pedido foi concluída a limpeza

no dia desta sessão em vigor. O Vereador Reginaldo Alves parabenizou o autor das

matérias e disse que a Excelentíssima Prefeita sernpre esüá aberta para atender a demanda

do povo de Pau dos Ferros. E com relagão aos roços, logo será atendida em algumas

regiões, inclusive algumas já estarão prontas. A Vereadora Aldaceia Oliveira expôs que

enviou um oficio para o Govemo do Estado para que fosse feita a recuperação de algumas

Rua Pedro Velho, 1291- C€ntro - CNPJ: 08.392.945/0001-52
Telefone: (841 3351-2904 - CEP: 59.9üHXD - Pau dos Ferros-RN

Site: www.camarapa udosferros.rn.gov.br I E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipalde Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

estradas em zonas rurais e que pelo que sabia já estavam sendo pontuadas ações neste

sentido. A Presidente da Casa disse que com relação a Indicação 200/2021 foi também

procurada pelo Seúor Gilberto e parabenizou o autor da matéria, esperando que a

indicação seja atendida. Sobre a Indicação 20112021 espera que essas recuperações sejam

logo feitas, antes do inverno. O Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) disse que

espeÍava que as indicações fossem logos atendidas e parabenizou o autor das matérias. As

Indicações 20012021 e 201/2021 foram colocadas para votação e foram aprovadas por

unanimidade pelos vereadores pÍesentes. Por seguinte, a Presidente da Casa, Itacira Aires

@oliúa) encerrou a 22" sessão ordinríria, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de

Oliveira, Vereadora/l" Secretiíria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente

ata, mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da

Mes4 que vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras pÍesentes,

mediante lista de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Livro de Registro de

Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, l8 de agosto de 2O21.

unes Josefa liveiraF

Presidente I
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