ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (05) cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara
Municipal de Areia-PB, os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a
chamada verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Ivano Cassimiro dos
Santos; Luiz Francisco dos Santos Neto; José Ronaldo Maximino de
Souza; Nelma Carneiro Cavalcante; Francisco dos Santos Júnior; Vanilda
Honório da Silva; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo
e Jorge Eduardo Alves da Silva.

Havendo quórum regimental o Sr.

Presidente convidou o vereador José Ronaldo Maximino de Souza para
compor a mesa diretora como segundo secretário. A vereadora Vanilda
Honório fez a leitura de um trecho bíblico (Salmo 20) na abertura dos
trabalhos, em seguida o Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário fazer
a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia. Convite da XIV
Mostra Pedagógica da Escola Carlota Barreira com o tema “ Nordeste,
conheço o meu lugar” que acontecerá no dia 11/10/2017 a partir das 08:00
horas. Requerimento nº 24/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro
dos Santos solicitando Retroescavadeira para limpeza dos açudes nos
seguintes locais: Casa de Pedra; Pirauá; Mangabinha; Assentamento Santo
Expedito e Barra do Salgado. Requerimento nº 18/2017 de autoria da
vereadora Vanilda Honório solicitando reconhecimento de direito a
Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a

Endemia de nossa cidade. Dando sequência a sessão o Sr. Presidente
convidou o Sr. Messias Alves Carneiro para o uso da Tribuna de acordo
com o ofício encaminhado a esta Casa. O Sr. Messias disse ser do
conhecimento de todos a pauta desta reunião, para apreciação deste projeto.
Afirmou ser o vice-presidente do Motoclube Aventureiro do Brejo, onde se
faz presente uma grande parte. Informou que se faz presente o presidente
do motoclube de Campina Grande que veio prestigiar. Relatou que este
motoclube é recém-nascido na cidade de Areia, e pede aos vereadores que
deem uma força para que possam dar andamento a um projeto bem maior
do que foi pensado, pois no controle está o Senhor. Agradeceu a vereadora
Ana Paula que encabeçou este requerimento, não desmerecendo os demais
vereadores, os quais irão votar. Pediu que analisem bem este motoclube,
que recentemente fez um evento que ficou na história, onde conseguiram
lotar todas as posadas de nossa cidade em menos de 60 dias, em um evento
desacreditado, sem patrocínio e sem apoio. Porém foi realizado um evento
de qualidade, social e de nível médio alto. Afirmou que desejam aumentar
este evento em 100% e para isto precisam do apoio dos vereadores, da
mesa diretora e do Sr. Prefeito. Agradeceu pela oportunidade de ser fazer
presente e disse se envaidecer pois quando fez parte desta Casa como
vereador não existia tantas coisas bonitas que existem agora. Afirmou ser
um orgulho está presente reivindicando aos colegas vereadores algo muito
importante para cidade, pois o motoclube é uma família onde viajam de
norte a sul, de leste a oeste e até mesmo mundialmente. Relatou que no
evento que houve em nossa cidade tinha motociclista de São Paulo, da
Bahia, de Fortaleza e demais cidades e estado. Afirmou que houve uma
causa social na cidade, assim como podem ser aproveitados em outras
alternativas. Finalizou dizendo ter o desejo de ir para a plateia aplaudir de
pé, pois crer que este projeto será aprovado, pois o intuito não é de baderna
e sim com intuito ajudar a cidade, seja no social, na economia e no que for

possível. Em seguida se pronunciou o Sr. João Donato disse ter sido uma
honra quando convidado por Messias para fazer parte da Comissão e
elaborar a festa do motoclube em Areia, onde tinham uma convicção que
seria uma grande festa e assim foi. Afirmou que este projeto vem
justamente trazer para cidade um apoio moral. Informou que na cidade de
Campina Grande tramita um requerimento que reconhece o evento
realizado lá como utilidade pública. Disse que este evento traz para cidade
a logística e a promoção na área social, comercial, hoteleira e afins como
gastronomia, restaurantes, bares e similares. Afirmou que a nomenclatura
Motoqueiro sem nenhum demérito as vezes passa uma espécie de
predicado ruim, porém este evento vem trazer a cultura que o motociclismo
é um robe e que traz informações como campanhas de trânsito. Finalizou
dizendo que esta Casa está de parabéns e disse esperar que o poder
executivo tenha a sensibilidade de juntos promoverem um evento maior
para a sociedade como um todo. Afirmou que todos os motociclistas que se
sentem envolvidos, prestigiados pelas autoridades constituídas pelo
município vem com muito mais honra e defende com muito mais garras os
eventos que aqui forem feitos no futuro. Em seguida foi feita a leitura da
Ordem do Dia. Requerimento nº 14/2017 de autoria do vereador Francisco
dos Santos Júnior solicitando construção de uma base para caixa d’água no
Bananal distrito de Muquém. Requerimento em discussão se pronunciou o
propositor disse que este requerimento continua sobre a problemática da
água de Muquém, Chã de Jardim e região. Disse ter ficado sabendo que no
Tabuleiro de Muquém tem uma base e uma caixa de água, e chega água até
lá onde é distribuída para o Limo e região quando bombeada, mas quando
chega no Bananal só chega em algumas casas e a população da localidade o
procurou e pediu que fosse feito este requerimento. Disse ter falado com o
secretário de agricultura e que o informou que o prefeito já estava a pá
desta situação e quando tivesse água na barragem seria bombeada para esta

caixa d’água e quando não, seria abastecida por caminhões pipas. Disse
contar com o apoio dos nobres amigos. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 17/2017 de autoria do vereador José
Ronaldo Maximino de Souza solicitando forrageira comunitária para todos
os distritos incluindo Chã da Pia. Requerimento em discussão, não houve
quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Resolução nº 11/2017 que dispõe sobre criação de comissão de estudo
para alterar, reformar, adequar ou substituir o Regimento Interno e a Lei
Orgânica Municipal de Areia e dá outras providências. Em terceira
discussão e votação. Se pronunciou o Sr. Presidente disse ser importante a
aprovação deste projeto de lei, pois se faz necessário mudar a Lei Orgânica
e o Regimento Interno desta Casa para dar a população o que eles mais
querem. Disse agradecer a experiência de alguns vereadores que fizeram
parte da comissão na gestão passada, assim como agradece a comissão
atual. Pois espera que em 60 dias já estejam reformulados. Em seguida
como não houve mais quem quisesse discutir o projeto de lei foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 06/2017 autoriza
declarar como patrimônio imaterial e cultural o maior encontro
motociclismo do brejo paraibano “ Bate e Fica” realizado anualmente pelo
moto clube aventureiros do brejo Motoclube de Areia, devendo assim ser
incluído no calendário dos eventos turísticos da cidade. Em terceira
discussão e votação. Se pronunciou a propositora disse que o Maior
encontro motociclista do brejo paraibano “Bate e Fica” tem como objetivo
reunir os motociclistas de várias cidades circunvizinhas como também de
outros estados, com o propósito de reunir os clubes e valorizar a cultura do
motociclista na região além de fortalecer o potencial turístico da cidade.
Afirmou que o município de Areia é um grande potencial turístico e isso
soma para a cidade que se destaca ainda mais na culminância desses

eventos locais que propulsionam um empasse positivo para o comercio de
um modo geral. Afirmou que o Aventureiro do Brejo foi fundado 2016, o
evento foi programado com o objetivo de receber os irmãos motociclistas
retribuindo assim o mesmo gesto que é dado aos nossos irmão Areienses.
Sendo assim os Aventureiros do Brejo abraçou e trouxe para nossa cidade
este grande evento que já é destaque. Afirmou que Areia recebeu nos dias
25,26 e 27 de agosto mais de 2 mil motos, e 5 mil pessoas, entre elas
presidentes de motoclubes, beneficiando o turismo local e desempenhando
uma ação social muito importante onde são deixadas sextas básicas em
instituições filantrópicas, distribuição de alimentos nas comunidades
carentes, exercendo o papel de cidadania respeito ao próximo e até
campanha de transito. E considerando a importância do evento nada mais
justo que instituir no âmbito do município de Areia o maior encontro
Motociclista do brejo paraibano devendo ser incluído no calendário
municipal como também torná-lo patrimônio cultural e imaterial do nosso
município, realizado no final do mês de agosto na praça João Pessoa e
adjacências. Pediu aos demais vereadores o apoio para aprovação deste
projeto. Em seguida se pronunciou o Sr. Presidente disse que este projeto
passou pelas comissões e agradece aos membros por terem dado o parecer
favorável. Pois deseja que coisas desta natureza venha para nossa cidade,
pois só tem a ganhar. Parabenizou a vereadora Ana Paula pela solicitação
deste projeto e agradeceu aos Motociclistas que entenderam que através
desta Casa este projeto vem a 100%. Parabenizou o Sr. Messias e disse que
o mesmo não perdeu o ego de usar a tribuna. Em seguida se pronunciou a
vereadora Nelma parabenizou a iniciativa da vereadora Ana Paula pela
elaboração do Projeto de Lei que visa declarar como patrimônio Imaterial e
Cultural o maior encontro motociclista do brejo paraibano denominado
Bate e Fica, realizado anualmente pelo motoclube Aventureiro do Brejo
motoclube de Areia, devendo assim ser incluído no calendário dos eventos

turísticos dessa cidade o enriquecendo ainda mais. Disse ser totalmente
favorável a este projeto de lei, pois no seu entender enquanto vereadora é
uma obrigação apoiar todas as formas de esporte que venha a ser praticada
no nosso município, pois esporte é saúde. Parabenizou a equipe pela
iniciativa incluindo o vice-presidente que representa a categoria,
parabenizou pela presença o Sr. João Donato. Disse que o evento a chamou
atenção pelo lado humano, pois na justificativa tinha que os motociclistas
beneficiavam ao turismo local, desempenham uma função social
importante onde são deixadas sextas básicas em instituições filantrópicas,
distribuem alimentos nas comunidades carentes e exercem um papel de
cidadania e respeito ao próximo e isto é muito importante, pois inclui toda
uma forma de lazer sem esquecer do lado humano. Afirmou que estamos
todos de parabéns por apoiar esta causa, pois tem quase certeza e acredita
que o gestor irá se sensibilizar e se precisar de uma palavra sua irá dar, pois
só irão contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Em seguida
se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou a equipe dos
motociclistas de nossa cidade, parabenizou também a vereadora Ana Paula
por ter colocado este projeto. Relatou ter ido ao evento com sua esposa e
viu o tamanho do evento sem baderna com uma boa organização. Disse que
aprovando este projeto o ano que vem irá melhorar ainda mais, porém já foi
maravilhoso. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
projeto de lei foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O Sr.
Presidente precisou se ausentar da sessão, pois tinha um compromisso ás
23:00 horas em João Pessoa e convidou o vice-presidente para assumir a
mesa. Dando sequência a sessão teve início os Oradores inscritos. Se
pronunciou a vereadora Ana Paula informou dedicar sua fala na tribuna
hoje aos membros do Motoclube Aventureiros do Brejo. Afirmou ser com
muita alegria que parabeniza o Motoclube “ Aventureiro do Brejo” pela
conquista da inclusão do evento como patrimônio imaterial e estar presente

no calendário festivo de nossa cidade. Afirmou que esta vitória é de todos
nós, pois o motociclismo é uma tradição em cidades e países diversos e
pelo mundo também, essas pessoas têm em comum não só a paixão pela
estrada ou por suas motos chamadas de máquinas, são apaixonados por
causas, por pessoas, por amigos e família. Possuem doutrina que nos faz
refletir sobre nós mesmo como o respeito, companheirismo e a diversidade.
Disse não tratar-se apenas do espírito aventureiro e nem de uma paixão,
embora muitos desconheçam a solidariedade que é uma marca presente e
cheia de atitude entre os membros que por trás de jaquetas enfeitadas por
botons, tatuagens e seu jeans rasgado, o lenço é o laço que entrelaça o amor
pelas ações sociais cheios de lealdade, irmandade e família que se fazem
presentes entre os componentes do motoclube. Disse que devíamos seguir
esses exemplos e valores sociais que eventualmente saem sobre duas ou
três rodas e nesse caminho iluminam vidas de homens, mulheres, idosos,
jovens e crianças distribuindo alegria, donativos, alimentos, brinquedos e
muito sentimento. Para muitos que não sabem, existe uma banda norteamericana chamada STEPPEN WOLF, cuja música se chama BORN TO
BE WILD onde existe um trecho da canção que diz assim: TAKE THE
WORLD IN A LOVE EMBRACE, traduzindo simplesmente “Abrace o
mundo com amor”. Disse ser uma honra recebê-los em nossa cidade e é
com muita satisfação que apreciamos o Projeto de Lei nº 06/2017 que
autoriza edeclarar como Patrimônio Imaterial e cultural o maior encontro
motociclistico do brejo paraibano “Bate e Fica” que será realizado
anualmente pelo motoclube Aventureiros do Brejo motoclube de Areia,
devendo assim, ser incluído no calendário dos eventos turísticos da cidade.
Deixou a todos um grande abraço e agradecimentos. Em seguida tratando
sobre o assunto da sessão passada onde se refere ao requerimento nº
16/2017 gostaria de pontuar algumas questões. Disse ter tido em nossa
Casa uma rica demonstração em nossa cidade do que é democracia, a

comissão de alunos fez uma solicitação posteriormente retratada, a qual
aceita de muito bom grato a retração e torce para que o curso das
negociações seja positivo pois o mais importante nisso tudo é o bem-estar
dos estudantes. Disse não querer reagir a nenhum tipo de comentário onde
ainda são de caráter político pois acredita que a nossa cidade tem que
atravessar essa fase e buscar o que é melhor para todos, no coletivo, talvez
tenha se representar aqui nesta Casa, pois ficou subtendido em alguns
canais e discursões populares que a iniciativa não seria viável devido a
pessoa que apresentará por ser opositora a atual gestão de nossa cidade. Se
apresentou a população como vereadora Ana Paula, eleita pelo voto
popular, que acredita no direito de todos diante das escolhas nas urnas,
onde seu papel é trabalhar pelo bem da população, pois essa é a sua missão
política acima de tudo, na hora em parceria com a nossa prefeitura e
fazendo oposição naturalmente a medida que possam ser contrários aos
desejos e necessidades da nossa população, afirmou não existir figura
política X ou Y por traz de sua pessoa, existe sim uma mulher guerreira que
representa muitas outras mulheres e homens da nossa cidade. Informou que
diversos projetos e requerimentos virão e que ambos serão pensados par ao
bem-estar da nossa população e desenvolvimento da nossa cidade, pois o
futuro está logo ali, a nossa frente e Areia não pode e nem vai parar. Disse
que seu compromisso é com a saúde, com a educação, cultura, esporte e
com toda políticapública de desenvolvimento sustentável e bem-estar da
nossa cidade. Finalizo agradecendo a todos que se fazem presente e aos que
estão acompanhando on line. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo saudou a todos. Agradeceu ao Sr. Messias pela iniciativa de
formar o Clube de Motociclismo em nossa cidade, o qual traz algumas
atividades que contribuem em nossa cidade, nos bairros e periferias.
Parabenizou os organizadores pela grande festa, a qual traz diretamente
trabalho para aqueles que costumam trabalhar de festa em festa, pois fica

feliz ao ver um pai de família vendendo para ter no dia seguinte o sustento
dos seus filhos. Afirmou que este evento foi uma festa de alto nível e não
podemos deixar de agradecer e aprovar um ato tão valioso para nossa
cidade. Relatou que quando chegava próximo ao posto de gasolina costuma
brecha na garagem do Sr. Messias uma moto com quase dois metros na cor
vermelha, e talvez esta trouxe a inspiração para realização de uma festa tão
importante de motociclista em nossa cidade. Parabenizou e agradeceu, pois
é muito importante para nosso município. Em seguida se pronunciou o
vereador Ivano Cassimiro parabenizou a todos, informou que o Sr. Messias
no sábado do evento estava igual a um guarda de transito, organizando-o.
Afirmou que se precisarem desta Casa a mesma estará à disposição.
Informou que foi realizado por esta Casa reuniões itinerantes nos distritos e
nas comunidades e nessas aprendeu muitas coisas, pois não sabia como era,
onde falaram com a sociedade, e viram as reivindicações de cada uma
pessoa que ali estiveram. Nessas reuniões os vereadores tiveram críticas,
elogios e muitas coisa. Disse ter ficado muito triste no distrito de Muquém
com a fala da professora Jacinete, onde falou a respeito dos transportes do
Estado, porém como não tinha se escrito e não pode falar, mas teve a
oportunidade de falar na reunião seguinte que foi em Mata Limpa, onde
falou a respeito deste transporte. Relatou que o prefeito não quis a parceria
com o estado em relação aos transportes, e o convenio está nos colégios, e
durante sua fala no distrito de Mata Limpa relatou que tinha dado carona a
três estudantes que chorando dentro do seu carro o informou que tinham
perdido o ano letivo, por que não tinha transporte. Durante sua fala pediu
ao vereador José Ronaldo para dar uma palavra com o deputado da cidade
de Areia, Tião Gomes para ver se dava um jeito, já que ele era do lado do
governo. Afirmou que na oportunidade falou que o prefeito da cidade de
Areia tinha culpa por que não pegou o convenio, mas o deputado de nossa
cidade também tinha culpa, por que é do lado do governo e os estudantes

estão perdendo aula, os pais de família vendendo os garrotes, ou alguma
coisa para pagar transporte. Afirmou que o vereador sabe que é triste a
coisa. Porém foi citado na reunião passada onde o vereador José Ronaldo
falou que o mesmo havia perdido a memória. Informou não ter falado em
água, pois o que citou foi a respeito ao transporte do Estado e se o mesmo
acha que isso não vale apena citar, para sua pessoa vale. Em relação a água
de Mata Limpa quando citou durante a sessão, não envolveu deputado
nenhum não! Falou apenas que tinha ajudado. Disse não ter perdido a
memória e iria mostrar quem foi que prometeu a água de Mata Limpa pois
não foi sua pessoa. Colocou um áudio e informou que quem prometeu a
água de Mata Limpa foi o deputado Tião Gomes. Disse já que o vereador
José Ronaldo é o líder, questionou onde estão os canos que o deputado
passou por Mata Limpa mostrando no dia 27 de setembro e dizendo que
Mata Limpa teria água no dia 20 de janeiro. Pediu que o vereador
procurasse saber onde estão esses canos para depois vim na tribuna dizer
que o vereador perdeu a memória, pois se perdeu tem um remédio e acha
que dá para os tomar os dois. Em seguida se pronunciou o vereador Luiz
Francisco parabenizou os motociclistas, disse que os mesmos são bemvindo e que deseja que a realização desse evento venha a melhorar a cada
ano. Disse ter o conhecimento do papel dos motociclistas e dasações
sociais realizadas, e devem sim abraçar. Informou ao vereador José
Ronaldo ter aceitado ser líder do governo até de uma maneira verbal, sem
ser oficial, pois o prefeito o convidou e aceitou, o presidente desta Casa
pediu que o gestor oficializasse, porém até o momento não chegou este
documento nesta Casa. Mas como se comprometeu, está à disposição de
todos os vereadores que desejem que o mesmo leve ou traga alguma
informação ao executivo. Porém acredita que todos os vereadores lembram
e está registrado em ata, que pediu que todo vereador que necessitasse de
alguma informação através de sua pessoa que oficializasse está informação,

mesmo todos sabendo que qualquer vereador pode solicitar informações
diretamente a secretária competente, pois os secretários têm sim que dar
explicação a sociedade já que estão à frente de cargos públicos. Afirmou
que não irá fazer como o ex vereador Gilberto Joventino que todo mundo
ficava cobrando do mesmo e ele anotando. Disse que o outro assunto que o
traz a tribuna, o qual não gostaria de tocar, porém já foi tocado pelo
presidente da Casa é que maneira direta ou indireta está se tocando neste
assunto. Informou que em relação as outras pessoas que perderam um
parente, e em respeito aos parentes, pois nenhum o procurou para relatar o
que de fato aconteceu, não pode e nem deve se pronunciar. Porém uma das
vítimas foi seu pai que veio a óbito no dia 09 de agosto deste ano. Disse
que os vereadores da gestão passada sabiam de perto qual era a situação de
seu pai, o qual era fumante e a uns vinte anos atrás o médico disse que o
mesmo tinha que parar de fumar se quisesse viver mais cinco anos, e ele
parou. Mas a doença que ele portava estava muito avançada a qual era tida
como DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, onde este tipo de
doença se agrava a cada ano e assim foi, pois de 2011 para cá seu pai
piorou bastante e levaram a um especialista que solicitou os exames
necessário e foi diagnosticado que seu pai tinha um pulmão comprometido
e o outro pulmão só estava funcionando 30%. Afirmou que seu pai sofria
muito, pois não tinha folego para andar. Relatou que no dia 09 seu pai foi
até Mata Limpa pegar um veículo que se encontrava na oficina do colega e
ex vereador Severino Pereira, pois mesmo orientado a não se esforçar, ele
dava suas fugidas e ia para onde bem queria, com sua moto, que diziam ser
seu pulmão. Relatou que quando seu pai passava mal, ele não conseguia
nem falar e só quem conhecia o problema dele poderia ajudar naquele
momento. E quando seu pai vinha de Mata Limpa passou mal e quem vinha
com ele era Pipi que no momento tentou falar com ele, mas ele não
respondeu, e o quadro foi se agravando, onde quase desmaiando já o

cidadão Pipi ligou para o SAMU que todos sabemos que para atender uma
ocorrência é em cerca de quarenta minutos ou uma hora e no caso de seu
pai cada segundo era crucial. Informou ter pedido imagens de câmaras nas
ruas até a chegada do seu pai no hospital e passaram em torno de seis
minutos, sem contar com o tempo que o cidadão passou tentando ligar para
o SAMU. Porém quando seu pai deu entrada no hospital o médico não se
encontrava, pois tinha faltado e para suprir a necessidade naquele dia quem
deu uma assistência foi o médico do programa “O melhor em casa”, que
naquele momento teria se ausentado do hospital para salvar a vida de um
outro cidadão. Relatouque até mesmo um técnico de enfermagem que
soubesse o problema de seu pai poderia ter salvo a vida dele, entretanto foi
informado por uma enfermeira que tinha conhecimento de todo o problema
de seu pai, que quando ele chegou ao hospital estava em uma situação
muito grave, pois chegou com vida, mas inconsciente. Informou que já
tinha sido avisado por Dr. Luiz que quando seu pai passasse mal teria que
ser socorrido imediatamente, para que não faltasse oxigênio no celebro,
pois caso faltasse e o paciente voltasse seria com sequelas. Afirmou não
saber dos demais casos ocorridos no hospital, porém no caso do seu pai
garante que não pode apontar culpados pois nenhum familiar estava
presente e acredita que as enfermeiras jamais iriam se omitir a fazer seus
serviços que no caso de seu seria apenas colocar no balão de oxigênio, e o
médico viria depois apenas para medicar para que a pressão fosse
controlada, pois sempre que acontecia ficava alterada. Disse esperar que
tenha ficado esclarecido e que não venham mais tocar neste assunto, pois
sempre que tocam machuca. Finalizou parabenizando os motociclistas. Em
seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou os
Motociclistas, e a vereadora Ana Paula pelo projeto de lei. Disse que assim
como já foi falado, as portas desta Casa estão abertas, para que no próximo
evento não apenas o apoio do prefeito que agora será lei, mas que procurem

em massa os vereadores que crer que irão entrar nessa colaboração e
participar junto. Disse não ser muito fã de moto, pois é medroso, mas sua
esposa é destemida para algumas coisas principalmente para moto. Relatou
terem tirado a habilitação juntos e no mesmo dia, entretanto o mesmo tirou
apenas para carro, e ela tirou carro e moto, entrou em um consórcio e daqui
uns dias chega. Afirmou que também irá fazer parte desse motoclube junto
com ela, mas quem irá pilotar é ela devagarzinho, pois já foi informado
quenão tem pressa, vão na paz e até em um biz dá para fazer parte também.
Disse estar muito feliz pois todos os vereadores apoiaram em massa esse
projeto queserá incluindo no calendário cultural de nossa cidade. Afirmou
ter participado do evento e ficou maravilhado, pela organização, que foi
realizada com muito respeito. Fim da matéria e não havendo mais nenhum
assunto a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão,
autorizando o primeiro Secretário a fazer a lavratura da presente ata que
depois de lida, discutida e aprovada, vai devidamente datada e assinada.

