Câmara Municipal de Aurora
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araça - Aurora-CE
CNPJ: 12.483.558/0001-54 | CEP: 63.360-000

ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (20212024) - 2º PERÍODO DE 4 DE SETEMBRO DE 2021
Às 10h, achavam-se presentes os seguintes Srs. vereadores: Yanne
Marina Leite Oliveira - Lucimar Bernardo Fernandes - Antônio
Wilton dos Santos - Daniel Gustavo Brasileiro Maciel - Cicero
Evangelista Lopes - Francisco Pereira Sales - Osasco de Souza
Gonçalves - Sebastiana Maria da Assunção - Wellington Rodrigues de
Lima.
PRESIDÊNCIA - Vereadora Marina Leite
Vereadora Marina Leite (Presidenta) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a dispensa da ata da sessão anterior e abre
para votação, sendo aprovada por unanimidade de votos.
Dando prosseguimento, inicia o pequeno expediente:

PEQUENO EXPEDIENTE
(Passa a ler)
Ofício Nº176/2021 assinado por Marcone Tavares De Luna em resposta
ao ofício 245/2021 emitido por esta casa:
“A Excelentíssima Senhorita
Yanne Marina Leite Oliveira
Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,
Ref. Oficio n 245/2021
Sra. Presidenta
Com os devidos cumprimentos, em resposta aos Projetos de Indicação apresentado
nesta Casa Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 21 de agosto de
2021 passamos a apresentar as seguintes respostas:
Projeto de Indicação n 178/2021 do Vereador Cicero Evangelista Lopes, que seja
feito uma passagem molhada no Sitio Oiticica - propriedade de Henrique, Sitio
Tipi de Cima - propriedade de Zamora, Sitio Franklandia - Propriedade de Chicô
de Oliveira e Francildo, Sitio estrada para cobra - propriedade de Sr. André.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação a secretaria de desenvolvimento
urbano e infraestrutura, para que seja analisado o momento oportuno da feitura
destas obras, bem como a mensuração dos custos da execução para que possamos
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analisar nossa capacidade financeira.
Projeto de Indicação n 179/2021 do Vereador Cicero Evangelista Lopes, que seja
feito os seguintes bueiros: no Sitio Cobra - propriedade de Albane, Distrito de
Tipi ao Sitio Cobra - propriedade de Dr. Willames e Zé Tavares, Sitio Oiticica
o Distrito de Tipi - propriedade de João Catingueira, Distrito de Tipi a CE286.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação a secretaria de desenvolvimento
urbano e infraestrutura, para que seja analisado o momento oportuno da feitura
destas obras, bem como a mensuração dos custos da execução para que possamos
analisar nossa capacidade financeira.
Projeto de Indicação nº 180/2021 do Vereador Cicero Evangelista Lopes, que seja
feito o calçamento da ladeira na propriedade de João Bezerra no Sitio Cobra.
Resposta - Solicitaremos a elaboração de Projeto da construção da referida
ladeira, a fim de que possamos mensurar os custos da execução e a partir daí
avaliarmos nossa capacidade financeira.
Projeto de Indicação nº 181/2021 do Vereador Silvio Bezerra Benicio - que seja
providenciada uma equipe médica para atender a população do Sitio Espinheiro.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação a Secretaria Municipal de Saúde
para que seja verificado a viabilidade de implantação.
Projeto de Indicação n° 182/2021 do Vereador Silvio Bezerra Benicio - que seja
feito o calçamento da vila Cajuí.
Resposta - Solicitaremos a elaboração de Projeto da construção do referido
calçamento, a fim de que possamos mensurar os custos da execução e a partir daí
avaliarmos nossa capacidade financeira.
Projeto de Indicação n° 183/2021 do Vereador Silvio Bezerra Benicio perfurado
um poço profundo na UBS Santa Cruz.
Resposta- Encaminharemos a presente indicação a secretaria de governo e gestão
para que seja verificado a viabilidade de disponibilizarmos água a esta
comunidade.
Projeto de Indicação n° 184/2021 do Vereador Daniel Gustavo Brasileiro Maciel,
que seja perfurado um poço profundo no Sitio Baixa Verde.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação a secretaria de governo e gestão
para que seja verificado a viabilidade de disponibilizarmos água a esta
comunidade.
Projeto de Indicação, n° 185/2021, da Vereadora Lucimar Bernardo Fernandes
(Nininha do Sindicato) - que seja feito a inclusão dos portadores de
transtornos de TDAH, Síndrome de Rett na lei municipal 363/2019 que institui o
NAAAF, Núcleo Aurorense de apoio aos Autistas e Familiares. Bem como sugere
ampliação da carga horária dos profissionais para suprir a demanda existente.
Resposta- Parabenizamos Vossa Senhoria pela presente indicação, por isso
encaminharemos vossa indicação à assessoria de projetos de Lei para análise do
tema e produção da Lei.
Projeto de Indicação n° 186/2021 do Vereador Osasco de Souza Gonçalves - que
seja providenciada a pavimentação em pedra tosca e a iluminação pública na
principal rua do distrito de Malhada Funda, começando da casa de Sr. Assis
Benicio até o comércio de Jacinto.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação a secretaria de governo e gestão
para que seja implantada a iluminação da rua solicitada e no que tange a
pavimentação, solicitaremos elaboração de Projeto da construção do referido
calçamento, a fim de que possamos mensurar os custos da execução e a partir daí
avaliarmos nossa capacidade financeira
Projeto de Indicação n° 187/2021 do vereador Daniel Gustavo Brasileiro Maciel Câmara Municipal de Aurora
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que seja feito o calçamento na Travessa José Nereu no Bairro Araçá.
Resposta - Solicitaremos a elaboração de Projeto da construção do referido
calçamento, a fim de que possamos mensurar os custos da execução e a partir daí
avaliarmos nossa capacidade financeira.
Atenciosamente,
Marcone Tavares de Luna
Prefeito”

Ofício nº177/2021 assinado por Marcone Tavares De Luna em resposta
ao ofício 246/2021 emitido por esta casa.
“A Excelentíssima Senhorita
Yanne Marina Leite Oliveira
Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,
Ref. Oficio n 246/2021
Sra. Presidenta
Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento nº 0024/2021
apresentado nesta Casa Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 21 de
agosto de 2021 passamos a apresentar a seguinte resposta:
Requerimento para o executivo, n° 024/2021, do Vereador Antônio Wilton dos
Santos, que seja apresentado justificativa sobre ausências de médicos na UBS
Santa Cruz, São Benedito, Araçá, Ingazeiras e Santa Vitoria; dentistas na UBS
Calumbi, Santa Cruz, Moco, Araçá II e Ingazeiras. Quais as previsões para
resoluções desses problemas.
Resposta - Informamos a Vossa Senhoria que a UBS Santa Cruz não está sem
médico, ocorre que, a servidora encontra-se grávida e está prestando seus
serviços de forma home office, amparada pela Lei Federal n 14.151/2021; A UBS
São Benedito, também não encontra-se sem médico, a médica Jordane vem prestando
seus serviços naquela UBS. Na UBS de Ingazeiras Dra. Lis há meses presta seus
serviços nesta localidade. No que tange a UBS Araçá I e Santa Vitória,
informamos que estamos tentando fazer a contratação de médicos para essas
localidades, visto que, a quantidade de profissionais aprovados na seleção foi
insuficiente para preencher todas as UBS do Município.
Em relação aos odontólogos, informamos que estamos equipando a UBS do Calumbi
para a convocação de um profissional selecionado; Santa Cruz e Ingazeiras
brevemente terão odontólogos, visto que, os profissionais serão convocados;
Mocó a Unidade Básica de Saúde está em construção, devido a isso ainda não
temos previsão de quando haverá esse profissional nesta localidade; Araçá II a
profissional Ana Vitória Luna presta seus serviços nesta UBS.
Atenciosamente,
Marcone Tavares de Luna
Prefeito “

Ofício nº178/2021 assinado por Marcone Tavares de Luna em resposta
ao ofício 251/2021 emitido por esta casa.
“A Excelentíssima Senhorita
Yanne Marina Leite Oliveira
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Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,
Ref. Ofício n 251/2021
Sra. Presidenta
Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento apresentado nesta Casa
Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 21 de agosto de 2021 passamos
a apresentar a seguinte resposta:
Requerimento para o executivo da Vereadora Lucimar Bernardo Fernandes, que seja
realizado a convocação dos técnicos de enfermagem aprovados no último concurso
e que conforme o decreto municipal nº, 010201/2021 que dispõe sobre a
prorrogação, dá legalidade ao ato.
Resposta - Informamos a Vossa Senhoria que as carências existentes nas UBS
devem ser preenchidas com os profissionais aprovados na seleção, visto que, há
três servidoras que encontram-se afastadas, uma por motivo de licença sem
vencimentos, outra por estar em gozo de auxílio doença e a outra servidora está
respondendo processo administrativo por abandono de cargo, neste caso somente
após a conclusão do processo administrativo que esse cargo pode ser preenchido
com vaga de concurso.
Atenciosamente,
Marcone Tavares de Luna
Prefeito “

Ofício nº179/2021 assinado por Marcone Tavares de Luna em resposta
ao ofício 244/2021 emitido por esta casa.
“A Excelentíssima Senhorita
Yanne Marina Leite Oliveira
Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,
Ref. Oficio nº 244/2021
Sra. Presidenta
Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento apresentado nesta Casa
Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 21 de agosto de 2021 passamos
a apresentar a seguinte resposta:
Requerimento para o executivo do Vereador Cícero Evangelista Lopes, que seja
enviado cópia da nomeação do Professor Jamil Torquato Leite Gonçalves, tendo em
vista que foi publicado apenas a sua convocação.
Resposta - Informamos a Vossa Senhoria que devido o servidor ser selecionado,
há apenas o contrato, que encaminhamos em anexo conforme solicitado.
Atenciosamente,
Marcone Tavares de Luna
Prefeito “

Ofício nº180/2021 assinado por Marcone Tavares de Luna em resposta
ao ofício 252/2021 emitido por esta casa.
“A Excelentíssima Senhorita
Yanne Marina Leite Oliveira
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Presidenta da Câmara Municipal de Aurora-CE,
Ref. Ofício nº 252/2021
Sra. Presidenta
Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento apresentado nesta Casa
Legislativa e aprovado em Sessão realizada no dia 21 de agosto de 2021 passamos
a apresentar a seguinte resposta:
Requerimento para o executivo da Vereadora Lucimar Bernardo Fernandes, que seja
enviado projetos de leis para regulamentar o pagamento da insalubridade das
categorias que foram mencionadas, bem como que sejam inclusos outros servidores
que trabalham com atividades insalubres.
Resposta - Encaminharemos a presente indicação, à assessoria de projetos de Lei
para análise do tema e produção da Lei.
Atenciosamente,
Marcone Tavares de Luna
Prefeito “

Emenda nº 002/2021 de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei do Executivo nº 0020/2021.
Projeto de Lei do Executivo nº 0020/2021 assinado por Marcone
Tavares De Luna que dispõe sobre alteração no cargo de Coordenador
de escola na Secretaria Municipal de Educação de Aurora-CE e adota
outras providências.
Projeto de Lei do Executivo nº 0022/2021 assinado por Marcone
Tavares De Luna que dispõe sobre o Plano Plurianual de Custeio e
Investimento do município de Aurora para o quadriênio 2022-2025 e
dá outras providências.
Requerimento para o executivo nº 0025/2021 de autoria do vereador
Osasco de Souza Gonçalves: que seja apresentado informações
referente a parceria da prefeitura com a empresa Plasbrasil
Reciclagens.
Requerimento para o Executivo nº 0026/2021 de autoria do vereador
Cicero Evangelista Lopes: que seja apresentado informações
atinentes a legalidade da contratação do servidor Jamil Torquato
Leite conforme contrato (anexo), tendo em vista sua contratação
está em desacordo com o artigo 74, parágrafo único da Lei
Complementar
002/2010.
Visto
que
o
mesmo
possui
vínculo
empregatício efetivo, admitido em 15/04/2019. Portanto ainda não
concluiu seu estágio probatório, tão pouco consta seu afastamento
do referido cargo.
Requerimento para o executivo nº 0027/2021 de autoria do vereador
Antônio Wilton Dos Santos: que seja apresentada explicações sobre
a diminuição do quadro de médicos especialistas e clínicos da
policlínica Dr. Acilon Gonçalves.
Projeto de Lei do Legislativo nº 0024/2021 de autoria da vereadora
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Yanne Marina Leite Oliveira que visa alterar o art. 5º da Lei
Municipal nº 293/2017, que dispõe da denominação de rua no
loteamento alto da aurora.
Projeto de Indicação nº 0188/2021 de autoria do vereador Daniel
Gustavo Brasileiro Maciel: que seja criado um programa de
microcrédito para incentivo aos pequenos empreendedores, dando
assim um suporte neste tempo pós-pandêmico.
Projeto de Indicação nº 0189/2021 de autoria da vereadora Lucimar
Bernardo Fernandes: que seja enviado à câmara municipal um projeto
de lei em que dispõe sobre o retorno da regência de classe para os
profissionais do magistério com efetivo exercício em sala de aula.
Projeto de Indicação nº 0190/2021 de autoria da vereadora Lucimar
Bernardo Fernandes: que sejam implantados ações e projetos
educacionais para trabalhar nas escolas públicas a recuperação dos
alunos do 1º ao 9º ano. Podendo ser através de tempo integral
(contra turno) com realização de atividades extracurriculares.
Tendo em vista que precisamos superar as perdas que os alunos
tiveram durante o período de pandemia.
Projeto de Indicação nº 0191/2021 de autoria do vereador Osasco De
Souza Gonçalves: que seja adquirida uma ambulância para o distrito
de Santa Vitória e nesse intervalo burocrático da aquisição seja
providenciado em forma de locação um veículo para atender esta
necessidade à população, tendo em vista, a demanda e a distancia
ser grande.
Projeto de Indicação nº 0192/2021 de autoria do vereador Osasco De
Souza Gonçalves: que seja feito uma passagem molhada no sítio
Alves, na propriedade de Dr Joari, bem como a recuperação da
passagem molhada no sítio caiçara dos carneiros na propriedade de
Eliete.
Projeto de Indicação nº 0193/2021 de autoria da vereadora
Sebastiana Maria Da Assunção Neta Macedo: que seja feito três
lombadas na Rua Maria Coração Bezerra na Vila Paulo Gonçalves.
Projeto de Indicação nº 0194/2021 de autoria do vereador Francisco
Pereira Sales: que sejam tomadas as devidas providências a
respeito do abastecimento de água da comunidade do sítio saco.
Projeto de Indicação nº 0195/2021 de autoria do vereador Antônio
Wilton Dos Santos: que seja feita a reforma do espaço para passeio
público que inicia após a ponte do rio salgado, revitalizando a
estrutura e ampliando a quilometragem da mesma em direção ao
leste.

GRANDE EXPEDIENTE
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A presidente dá início ao grande expediente:
VEREADOR CÍCERO EVANGELISTA LOPES - Cumprimenta a presidenta e o
público que assiste a sessão pelas redes sociais e pelas rádios.
Em seguida explica o requerimento nº 026/2021 que trata sobre a
contratação incorreta do professor Jamil Torquato Leite. Aproveita
para agradecer ao secretário de finanças pela presteza e agilidade
ao atender seu pedido de instalação de uma bomba de água no sítio
Monte Alegre, bem como pede que seja realizada a instalação da
bomba do sítio Caboclo. Lamenta a história de que o secretário de
obras tenha dito que não atenderia aos pedidos dos seus eleitores
e relembra que as maquinas são bens públicos e que devem atender
as necessidades de todos do município. Posteriormente pede para
subscrever o requerimento do vereador Osasco Gonçalves e ressalta
a importância e necessidade da ambulância para aquela região.
Parabeniza a gestão pelo serviço feito na beira fresca, visto que
era algo de extrema necessidade. Finaliza agradecendo pela atenção
de todos.
VEREADOR WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA - Inicia dizendo que apesar
de não ter feito nenhuma proposição gostaria de falar um pouco e
continua cumprimentando a todos que estão acompanhando a sessão e
cumprimenta
os colegas. Pede permissão para subscrever o
requerimento do vereador Osasco Gonçalves que trata sobre a
possível aquisição de uma ambulância para o distrito de Santa
Vitória, valida a necessidade desse feito e ressalta a necessidade
de um médico no posto de saúde pertencente ao distrito. Deixa
registrado o pedido de reforma da escola do sítio Gitirana, no
sentido de transforma-la em um ponto de apoio de saúde para aquela
região, visto a dificuldade da população daquela região que
precisam se deslocar para outra região. Pede permissão para
relatar um assunto do qual estava sendo questionando, trata-se da
exoneração de Jessica e gostaria de esclarecer alguns pontos,
esclarece que a exoneração não tem teor político como vem sendo
disseminado, aproveita para ressaltar que a votação dos pareceres
referentes as contas do ex gestor Adailton Macedo também não tem
teor político e que não tinha porque votar contra um parecer dado
pelo Tribunal de contas. Finaliza agradecendo a oportunidade.
VEREADORA SEBASTIANA MARIA DA ASSUNÇÃO NETA MACEDO - Cumprimenta a
todos que estão acompanhando a sessão. Defende o seu projeto de
indicação nº 0193/2021 explicando que o que a motivou foi o
notório risco de acidente, uma vez que foi realizado a construção
do calçamento daquela rua os carros e motos andam em alta
velocidade. Aproveita para cobrar a estrada que liga Ingazeiras a
Terra Vermelha e a divisa de Missão Velha e seus ramais e a
estrada que liga Várzea de Pedra a Barracas. Bem como cobrar a
ponte do açude que liga Grossos e Coxá. Em seguida tece elogios a
Jessica e ressaltando o brilhante trabalho frente a policlínica.
Finaliza agradecendo espaço e pede licença para se ausentar da
sessão.
VEREADOR DANIEL GUSTAVO BRASILEIRO MACIEL - Cumprimenta a
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presidenta e os nobres colegas, bem como a população que acompanha
a sessão. Prosseguiu justificando o seu projeto que visa ajudar
aos pequenos empresários do município, uma vez que é uma classe
que foi muito prejudicada durante a pandemia. Trata-se de um
microcrédito fornecido aos microempresários a fim de inseri-los
novamente no mercado, consequentemente gerando renda ao município.
Aproveitou o momento pra mencionar sua ida a comunidade
Frankilândia, onde visualizou algumas problemáticas enfrentadas
pelos moradores, e ressaltou a escassez de água. Parabenizou a
gestão pela execução da obra realizada na beira fresca, pela
construção do mercado de frutas e pelo andamento da vacinação.
Finalizou a falar agradecendo a oportunidade e desejando um bom
final de semana.
VEREADOR FRANCISCO PEREIRA SALES - Cumprimenta a presidenta e aos
colegas vereadores, bem como a população que acompanham a sessão.
Seguiu falando sobre o projeto de indicação e ressaltou o
sofrimento da população pela falha no abastecimento de água da
comunidade do sítio saco. E completou as fala vereador Budu sobre
questões médicas na região de Santa Vitória, bem como pediu pelo
reforço no abastecimento de água na região, visto que estação seca
que
estamos
atravessando.
Finaliza
abraçando
aos
colegas
vereadores e a toda a população aurorense.
VEREADOR OSASCO DE SOUZA GONÇALVES - Inicia saudando todos os
colegas presentes, bem como a todos que assistem a sessão. Segue
destacando pontos importantes sobre os projetos de indicação
propostos, a princípio ressalta a importância da aquisição de uma
ambulância para a região de Santa Vitória. Destaca a questão da
passagem molhada no sítio Alves, cobrou a recuperação da passagem
molhada no sítio caiçara dos carneiros na propriedade de Eliete,
bem como a melhoria da estrada que liga os sítios Logradouzinho e
Caiçara. Lembrou da parceria da prefeitura com a empresa
Plasbrasil Reciclagens, bem como cobrou informações a respeito
dessa parceria. Aproveitou para falar do Setembro Amarelo e da
importância da prevenção ao suicídio. Parabenizou a gestão pelo
avanço das obras do município e recuperação das estradas.
Finalizou abraçando os colegas vereadores.
VEREADORA LUCIMAR BERNARDO FERNANDES - Cumprimenta todos os
colegas vereadores, bem como toda a população que acompanha a
sessão. Segue pontuando sobre seus projetos de indicação, relembra
os prejuízos causados pela pandemia e destaca os prejuízos
causados a educação, por este motivo solicita projetos do
executivo que visem reparar estes danos. Pediu ao ainda que o
executivo elabore e envie a esta casa um projeto que dispõe sobre
o retorno da regência de classe para os profissionais do
magistério com efetivo exercício em sala de aula, visto que este
já é um direito dos professores, uma vez que a forma como está
sendo executada é inconstitucional. Salientou alguns pontos sobre
as respostas, do executivo, ao seu requerimento da sessão
anterior, que tratava da contratação dos técnicos de enfermagem
aprovados no concurso de 2018 e ressaltou que o município não
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teria entendido o seu requerimento, bem como solicitou que fosse
enviado ao executivo um oficio reformulado. Falou também sobre a
regulamentação do pagamento da insalubridade das categorias que
foram mencionadas em requerimento anterior, bem como que sejam
inclusos
outros
servidores
que
trabalham
com
atividades
insalubres. Cobrou que fosse enviado a esta casa a lei que
regulamenta este pagamento. Comentou sobre as bombas de águas, a
recuperação das estradas do município e o avanço na construção do
mercado de frutas. Finalizou agradecendo a oportunidade e
parabenizando os vereadores pelos projetos de indicações.
VEREADORA YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA - Iniciou explicando que não
havia trazido para a sessão nem um projeto de indicação, e falou
sobre o projeto de lei de sua autoria que deu entrada nesta casa,
trata-se da renomeação de uma rua, visto que há duplicidade na
nomeação. Parabenizou a todos pelos projetos que deram entrada
nesta
casa,
e
ressaltou
a
importância
destes
para
o
desenvolvimento do município.

ORDEM DO DIA
VEREADORA MARINA LEITE (Presidenta) - Dá início a pauta da Ordem
do Dia.
Emenda 002/2021 ao projeto de Lei do executivo nº0020/2021.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Aprovada.
Projeto de Lei do Executivo 0020/2021 que dispõe sobre alteração
no cargo de coordenador de escola na secretaria municipal de
educação de Aurora-CE e adota outras providências.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Aprovado.
Requerimento para o executivo nº 0025/2021 de autoria do vereador
Osasco de Souza Gonçalves: que seja apresentado informações
referente a parceria da prefeitura com a empresa Plasbrasil
reciclagens.
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Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Aprovado.
Requerimento para o executivo nº 0026/2021 de autoria do vereador
Cicero Evangelista Lopes: que seja apresentado informações
atinentes a legalidade da contratação do servidor Jamil Torquato
Leite conforme contrato (anexo), tendo em vista sua contratação
está em desacordo com o artigo 74, parágrafo único da Lei
Complementar
002/2010.
Visto
que
o
mesmo
possui
vínculo
empregatício efetivo, admitido em 15/04/2019. Portanto ainda não
concluiu seu estágio probatório, tão pouco consta seu afastamento
do referido cargo.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Aprovado.
Requerimento para o executivo nº 0027/2021 de autoria do vereador
Antônio Wilton dos Santos: que seja apresentadas explicações sobre
a diminuição do quadro de médicos especialistas e clínicos da
policlínica Dr. Acilon Gonçalves.
Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Desaprovado.
A Presidência comunica que serão enviadas aos destinatários as
Indicações: 0188/2021 de autoria do vereador Daniel Gustavo
Brasileiro Maciel; 0189/2021 de autoria da vereadora Lucimar
Bernardo Fernandes; 0190/2021 de autoria da vereadora Lucimar
Bernardo Fernandes; 0191/2021 de autoria do vereador Osasco De
Souza Gonçalves; 0192/2021 de autoria do vereador Osasco De Souza
Gonçalves; 0193/2021 de autoria da vereadora Sebastiana Maria Da
Assunção Neta Macêdo; 0194/2021 de autoria do vereador Francisco
Pereira Sales; 0195/2021 de autoria do vereador Antônio Wilton Dos
Santos.
VEREADORA MARINA LEITE (Presidenta)
tratar encerra a presente sessão.

-

Não

havendo

mais

Está encerrada a sessão.
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o

que

