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Aos 3L dias do mês de agosto do ano de2021, às 19:0O na sede da Câmara MunicipaLlocahzad.a
a Rua Professor Cavalcante, 635,Fáttma, neste Município de Senador Pompeu, reuniram-se os

edis deste Poder, sob a presidência do Vereador Abidias SeraÍim do Ô Fiho, e com os trabalhos
secretariado pelo Vereador Antônio Giovani Alves da Silva estiveram presentes 10

parlamentares,

Alves da Silva,

Carmo de

Guanabara,

seguida o

quórum

trabalhos.

discussão e

um minuto de

Bezerra. O

Francisco

Ivancelio do Sindicato

ereador Giovani Alves

um

um minuto
pesar da morte de

pesar da morte de

serafim do Ô Fiho, Tárcido Francisco de Lima Bara, Antônio Giovani
Absolon Mendes de Carvalho, Antônio Audir

Vieira da Ivancelio MoreíraCanu to, Iosé lJlisses Bastos

Braga junior; de 0L: Márcia Lima de Oliveira Freire. Em

Abidias Serafim do Ô pronunciou as seguintes palavras: havendo
a proteção aberta a presente sessão e iniciemos nossos

trabalhos, o Ordinária para

sendo da Forquilha

em pesar e Maria Alves

OtacíIio.0 Audir Carmo se a todos os Abidias do

Ó, convid.ou o Giovani Alves para a leitura Ofícios enviados

a está casa. do Convite XXXII Torneio Independência Distrito BonÍim Km 20. Leitura

nível paru transportes e pessoas em frente

desfavorável e nenhuma abstenção

nenhum voto

de autoria do

Vereador Bil do Inharé, envio de Oficio ao Sr. Prefeito Municipal Antônio Mauricio Pinheiro

fr ]ucá solicitando iluminação pública paraaComunidade do Xavier.08 votos Íavoráveis,

voto - Proposição Aprovad.a. Requerimento rr'7}, de au

do Vereador de Oficio ao Sr. Prefeito Municipal Antônio Mauricio Pinheiro

]ucá solicitando um Médico Veterinário para o Município. 08 votos Íavoráveis, nenhum voto

desfa vel e nenfruma abstenção - Proposição Aprovada. O Presidente, Abidias do Ó pot
inscrição concedeu o uso da palawa ao Vereador ]unior Braga, que saudou a todos e

agradeceu aprovação de seu Requerimento, falou da importância do mesmo principalmente

para os agricultores, o Parlamentar agradeceu a Secretária de Saúde Fernandete pelo bom

atendimento, relatou que procurou a mesma para solucionar um problema de um senhor e

foi solucionado com êxito, agradeceu o espaço e finalizou sua fala. Por

de

1

de falou

do Convite para acerimônia de Titulação e Registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular

de Senador Pompeu. O Presidente Abidias do Ó, convidou o L" Secretário Giovani Alves Para
fazer a leitura do Requerimento n"68, de autoria do Vereador Marcos do AIdenor, envl0

uma passagern de

Unopar 08 votos favoráveis,

Aprovada. Requerimento

deá-

ffi



E§TfiBtI tItI EEAHA

IÂMAHA MUillEtFAt 0r §tilÂB[n FIMPEU

Leg i sl atu ra ZflZl I 1fiZt+

o Vereador Ivancelio do Sindicato, que desejou um boa noite a todos e parabenizou os colegas

Parlamentares pelos requerimentos solicitados, falou que motivo que o fez se escrever parafazer
o uso da palavra naquela noite se dá em trazer algumas questões vividas na semana anterior,

relatou que na semana passada Íoi procurado por alguns agricultores preocupados com a
questão do licenciamento, o Vereador disse saber do dever de preserva o meio arnbiente, mas

sabe também que o agricultor tirao seu sustento da atividade fl*al, falou da grande dificuldade
que o agricultor tirar as licenças, disse que esse assunto já tinha sido abordado

CÍII SCSSõCS

ptoprio, pois já

Parlamentar

que a Lei Lrâ

do Sindicato

Secretária

tocante as

por pessoas

ordem

sendo

de

onde dizía o

multado ou a

multar se não

$
dos vários

de

que

e

Ulisses da Civil onde o mesmo

procura. o v Tasso Baia pediu uma o mesmo deseiou boa noite a todos e disse

que atentamente faLa do Parlamentar, o parabenizou por sua

preocupaÇão que foi votad a a Lei e disse que

uma das foi a que o pedido do

que o mesmo

em

com

questões como

a fala e agradeceu os

pelo pronto

recebem alta em

CSSA

falou o

população

do capacete

seria aprendida o

sinalizaÇáo em toda cidadg

ttazer essa indagação não como cobrança para si

passadas, mas em re§peito as pessoas que o

afirmou

Vereador

agradeceu

pediu a mais atenção

do foi

sua boa noite. Por

que

ao do

e que caso contrario o

disse que

o

e falou que vem

que viu
noite

disse

como pode

4'sea
pros

uma

Municípío, o Parlamentar falou

que seria desnecessário a multa pediu cuidado na

O mesmo agradeceu a aprovação de seu requerimento, falou

dele para a comunidade do Xavier, falou da questão da estrada

comunidade que se encontra ern más condições. O Vereador Audir Carmo pediu uma parte,

o mesmo desejou um boa noite e disse que gostaria de comentar a fala do colega Parlamentar

em relação ao Demutran, Íalou que o órgão foi criado a muito tempo com a finalidade

organizao transito do Município, disse que a população tem uma cultura em achar que o

do capacete é ruim, o Parlamentar ressaltou que a Gestão Municipal não divulgou nenhuma

nota relacionada a essa questão e que quando for divulgado terá um tempo determinado,

relatou que outras ruas serão sinalizadas e que por enquanto sÓ esta acontecendo blttz

L
2

Colega

a

o

população ou se era pata

do Carac aú, por conta

melhor segurança dafez
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educativa, falou da tareÍa difícil que os Agentes tem e os parabenizour, o mesmo agradeceu o

espaço. O Vereador lunior Braga pediu uma parte e disse que quando a Lei entrasse em vigor
era paÍa valer para todos, agradeceu o espaço. O Parlamentar lJlisses da civil cedeu seu tempo

de fala para o colega Vereador Bil do Inharé, o mesmo retomou a fala e disse que em momento

atg,r* disse que o uso do capacete era errado, o Vereador mosffou o cartaz que foi exposto pela

cidade onde falava da apreensão das motos. O Vereador Audir Carmo afirmou que aquele

cartaz náo foi OV vez a fala

e agradeceu os a todos e

encerrou sua saudou a

todos e aproveitou o enseio e convidou a todos para

odiaDno e finaliz,ol;- sua fala, Antes de finalizar o
Parlamentar falou que a preocupação do

colega o Distrito de São

]oaquim e

parabenizou a a Deus por

Irlada maismals uma

havendo a

quem de

CSCTCVi

e assinada por

Secretáno a

^)

V

tu
Tárcido Baia

d*
Antônio Giovani Alves da Silva
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OS

Prefei

tea
a

ordern de inscrição

trabalho, desejou um

o

parte ao

e

Codiá,

a todos em

SEUSe o Município

de seu

L" Secretário:

comentou levados pata

Maurício Pinheiro, o V

neces sârta,

envolvidos

Presidente

encerrada a deverá

Marcos(Socorro Ferreira de Almeida) a escrevi.
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Vereador:

Vereador:

Absolon Mendes de Carvalho

Antônio A de Souza

i

daSilva Filho

/,.t

Ivancelio MoreLra Canuto
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]osé lJlisses Bastos Guanabara

Lourival Barreto Bra ga |unior

\ \
Vereadora:

Lima de Oliveira Freire
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Vereador:

Francisco


