ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO PRIMEIRO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA-PB,
NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (21) vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete, às vinte horas e dez minutos, 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; Francisco dos
Santos Júnior; Ivano Cassimiro dos Santos; Jorge Eduardo Alves da Silva;
João Carlos Ribeiro Silva; José Ronaldo Maximino de Souza; Luiz
Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório
da Silva. Faltou o vereador João Paulo de Souza Macedo que justificou sua
falta. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia. Projeto
de Resolução nº 03/2017 de autoria do Poder Legislativo que altera os
vencimentos do pessoal em comissão na Câmara municipal de Areia e dá
outras providencias, em segunda discussão. O sr. Presidente informou que
conversando com a mesa viu que o pedido do vereador João Carlos em
consultar o setor jurídico é pertinente, e na próxima quinta já apresentará a
opinião do jurídico. O vereador Jorge Eduardo disse que no dia que teve a
reunião com a presença do jurídico todos ficaram calados e concordaram,
porém, hoje como está em público querem aparecer. A vereadora Ana Paula
se pronunciou e disse que tem alguns membros que não estão indo
participar das reuniões das comissões, porém sempre que esteve presente a
esta Casa o assessor jurídico estava, e todas as dúvidas que tinham o
perguntava, ficando tranquila para dar parecer seja ele favorável ou não.
Relatou que o primeiro projeto que teve nesta Casa, o jurídico tirou suas
dúvidas e mesmo assim deu o parecer contrário, apesar de ter entendido o

jurídico. O vereador José Ronaldo disse ficar triste por que os servidores
irão ficar alguns dias sem receber seus salários com o atraso deste projeto.
Disse ser muito importante frisar, pois quando se fala em salário o povo
bate muito em atraso. O Sr. Presidente informou ser preciso analisar a
forma do projeto, pois agora está dentro do Regimento e está atendendo o
pedido do vereador João Carlos. O vereador Luiz Francisco pediu que o
primeiro secretário leia o último artigo do projeto e afirmou que se é
retroativo a primeiro de fevereiro a pressa deixa de existir, pois a partir do
momento que for aprovado está retroativo, não tendo perda alguma para os
funcionários. Informou que ninguém disse que o projeto tem algum
problema, porém surgiu dúvidas quanto ao parecer e discussão do projeto.
Afirmou que se for para aparecer sempre que o Regimento for ferido irá
aparecer, pois não adianta cara feia, nem disse e me disse. Sempre que
burlar ou tentar passar por cima da Lei Orgânica só se o mesmo não tiver
presente, pois se estiver e ver que está errado irá questionar qualquer um
vereador, assim como o regimento dá direito de questionar até mesmo o
presidente. Pois isto é um direito que o povo deu a cada um dos vereadores,
não é questão pessoal. Como ninguém quis mais discutir o Projeto de
Resolução n° 03/2017 em segunda discussão, o Sr. Presidente continuou
prosseguindo a Ordem do Dia. Requerimento nº 04/2017 de autoria do
vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando conclusão e ativação do
posto de saúde da rua João Barreto bairro universitário. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor disse ter feito este requerimento pois
neste local, antes era um grupo escolar que ficou desativado por muito
tempo, depois foi feito uma reforma, através de algum projeto para que
fosse transformado em um posto médico. Porém não foi concluído. Relatou
que já foi discutido nesta Casa em outras reuniões sobre a carência de posto
de saúde e a superlotação, onde o posto é para atender no máximo duas mil
pessoas e estar atendendo sete mil. Relatou que se este posto médico for

ativado irá beneficiar as pessoas do Sítio macaco, Mineiro, Sítio Velho,
Mutirão, Rua dos professores e demais localidade circunvizinha. Assim
como os profissionais terão mais tempo para tratar os pacientes. Pediu o
voto e o apoio de todos os vereadores. Em seguida se pronunciou o
vereador José Ronaldo parabenizou o propositor por esta iniciativa, disse
que este é o verdadeiro papel do vereador. Pois ver que a comunidade vem
crescendo a cada dia, e esta ativação do posto médico irá atender o povo da
localidade circunvizinha, que se saírem a pé andam quase dois quilômetros
para serem atendidos no posto localizado na rua Abel da Silva. Em seguida
se pronunciou o vereador Jorge Eduardo parabenizou o propositor por esta
iniciativa. Informou que a cidade de Areia era para ter em média 12 PSFs,
pois cada um deveria abrangir uma população de quase 1.800 pessoas,
porém atualmente em nossa cidade só tem 8 PSFs, os quais não supre a
demanda. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir, o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 01/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga solicitando: Incentivo ao Programa de Economia Criativa na
cidade de Areia e zona Rural. Requerimento em discussão, não houve quem
quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento
nº 06/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
solicitando: Reparos na Iluminação Pública. Requerimento em discussão se
pronunciou a propositora, disse que não tem muito o que discutir, é mais
uma questão de atitude para repor as lâmpadas dos postes que estão
faltando. Pois as reclamações são muitas, onde existem várias ruas na
cidade como também na zona rural e nos distritos que as pessoas estão
reclamando por falta de iluminação pública, onde algumas precisam se
deslocar a noite e ficam preocupadas com algum tipo de acontecido que
possa surgir. Disse que esta solicitação se deu, pois, várias pessoas
entraram em contato com sua pessoa, após ter postado uma foto do Quebra

que estava no escuro nas redes sociais. O Sr. Presidente informou que em
conversa com o Secretário de Administração e também com o Secretário de
Infraestrutura o Sr. Carlos Roberto foi informado que ainda estava na
questão de licitações, mas em breve estarão resolvendo a questão de
iluminação. A vereadora Ana Paula disse que seria bom alguém responsável
ir em um programa de rádio esclarecer a população, pois a mesma precisa
de uma resposta. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse
se irmanar pois a cobrança é constante, relatou que semana passada houve
um assalto nas imediações do bairro universitário onde um cidadão
conhecido como Deda foi baleado, relatou ter ido visita-lo, e o mesmo se
recupera bem, e o contou que após o acontecido com menos de cinco
metros ninguém viu mais o meliante devido a escuridão que ali se
encontrava. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 02/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro dos
Santos solicitando: Reativação do bombeamento das águas do poço
artesiano no distrito de Mata Limpa. Requerimento em discussão; se
pronunciou o propositor pediu o apoio dos nobres vereadores para a
aprovação deste requerimento, para reativar este poço, pois o mesmo estar
desativado a mais ou menos 8 anos. Relatou ter ido junto com o Secretario
de Infraestrutura no local e o poço tem água faltando apenas a bomba. O
vereador Francisco dos Santos, relatou ter ido junto com o propositor até o
local, onde estava faltando apenas a bomba para levar agua até a
lavanderia, uma coisa simples, mais de grande importância, pois o mais
difícil é a água, e a água tem. Disse que este requerimento é um escape para
grande parte da população. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo, parabenizou o propositor e disse que este é o verdadeiro trabalho
do vereador. Parabenizou também o vereador Francisco dos Santos por ter
se deslocado da cidade até o distrito para fazer uma visita e constatar que

ali tinha um problema simples de resolver. Pois a população da mencionada
localidade a muito tempo clama por água e melhorias. O Sr. Presidente
parabenizou o propositor e disse que o problema da água de Mata Limpa é
fácil e se torna difícil, pois o prefeito atual está abastecendo o distrito,
porém ao passar por lá constatou que existe pessoas que possuem uma
condição financeira melhor que com ajuda de bombas estão tirando água
dos canos impedindo assim daágua chegar nas casas de outras pessoas.
Disse que se faz necessário uma visita para conscientizar a população a não
ligarem mais as bombas. Melhorando ainda mais com a reativação desse
poço, pois irá desafogar a população que reside próximo a lavanderia, as
quais muitas deixaram de ganhar com a lavagem de roupa. Em seguida
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 05/2017 de autoria
do vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando: Carro Pipa para
abastecer a comunidade de Chã de Jardim. Requerimento em discussão. Se
pronunciou o propositor afirmou que em visita a esta localidade se deparou
com as caixas d’águas vazias. E quando questionado pela população se os
vereadores poderiam fazer algo, informou que podia ajudar através de
requerimento, para que fosse executado pelo Sr. Prefeito. Pois a falta de
água não é só aqui em Areia. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos parabenizou o propositor, relatou que na mesma
semana que foi apresentada este requerimento, algumas pessoas daquela
localidade o procuraram, solicitando abastecimento d’água. Porém disse
que iria fazer a sua parte, que é fiscalizar, cobrar requerer etc. Afirmou ter
ficado feliz pois antes mesmo de fazer este requerimento o vereador José
Ronaldo fez. Pois tudo que é feito nesta Casa é para o bem da população. O
vereador José Ronaldo disse ficar feliz ao ver que outros vereadores fazem
requerimento para o bairro onde reside, pois este é o verdadeiro papel do
vereador, trabalhando em prol do nosso município e dos distritos. Em

seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 16/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando:
Construção de um novo cemitério em nossa cidade, bem como em cada
distrito de Areia. Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora
disse que este requerimento diz respeito a construção de um novo cemitério
para nossa cidade, como também nos distritos de Areia. Pois o cemitério de
nossa cidade já não comporta nem tem espaço para enterrar os restos
mortais dos nossos entes queridos, os familiares sofrem com a falta de
espaço e com a insensibilidade das autoridades. Sendo assim, se faz
necessário a construção de um novo cemitério tanto na cidade quanto nos
distritos, (Cepilho, Mata Limpa, Muquém e Usina Santa Maria).
Desafogando o cemitério de nossa cidade. Afirmou que seu papel como
vereadora é reivindicar através desta Casa, e pedir o apoio dos nobres
pares. Disse que esta solicitação já vem ao longo de nossa caminhada.
Afirmou não ter feito o curso de oratória, mais foi escolhida pelo povo e
está presente para falar das dificuldades e das demandas da população. E
quem não quiser ouvi-la não tem o que fazer, pois ninguém veio para
agradar a todo mundo, pois não somos perfeitos e sim seres humanos
imperfeitos. Disse honrar com o mandato que a deram para está nesta Casa
usando esta tribuna e reivindicando melhorias para a população Areiense.
Disse que se sua fisionomia não agradar irão ter que aturá-la e muito. Pediu
desculpa pelo desabafo, mas é que muitas vezes faltam com respeito aos
vereadores. Em seguida afirmou que em outro mandato esteve nesta Casa
um oficio de nº 080/2014 da Promotoria de Justiça Cumulativa de Areia, o
qual já falava da necessidade de um protocolo de atendimento de pessoas
de reclamantes que procuraram esta promotoria reivindicando esta
construção de um novo cemitério em nossa cidade e nos distritos. Informou
que neste ofício consta dados do reclamante que na oportunidade era o Sr.

Mário Carneiro da Costa, um abaixo assinado com 37 assinaturas de
Areienses. Em seguida fez a leitura deste documento na integra. E logo
após afirmou que já era uma preocupação do Sr. Mário Carneiro da Costa, e
esta preocupação continua até hoje, pois todos nós conhecemos a realidade
do cemitério de nossa cidade. Em seguida pediu o apoio dos colegas
vereadores, pois este requerimento é de suma importância. O vereador
Francisco dos Santos parabenizou a propositora e disse que todos sabem a
situação que se encontra o cemitério, pois quando há um velório a
população pisa nas covas por falta de espaço. Disse ser muito importante a
construção de cemitérios nos distritos, pois muitas das vezes as pessoas
querem vim para o velório e não tem como se locomover da zona rural até
a cidade, para acompanhar seu ente querido. E sendo lá fica tudo mais fácil.
Saudou in memorian o Sr. Mário Carneiro que já se preocupava com a
situação de nossa cidade. Parabenizou a vereadora pois os mesmos têm que
ler, requerer e fazer o papel de vereador e quem quiser achar ruim que ache.
O vereador José Ronaldo parabenizou a propositora e disse ser uma grande
preocupação, relatou não saber a data nem o dia em que vai morrer, porém
quando isto acontecer no cemitério de nossa cidade não terá lugar para se
enterrar nem de pé. A vereadora Nelma Carneiro disse que este
requerimento assim como os demais que solicitou através desta Casa, for
executado, tem o prazer de dizer que foi uma propositura de todos os
vereadores, pois precisa do voto de todos, para poder beneficiar as pessoas
do nosso município, com as demandas que são tantas. O Sr. Presidente
disse ser testemunha onde sempre a vereadora disse que o requerimento
não é apenas de sua autoria e sim de todos os vereadores que aprovaram.
Disse que este requerimento dá uma visão melhor a nossa cidade. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade.Requerimento nº 26/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando: Construção

de Pavimentação e calçamento nas ruas Irmã Carolina, Irmã Ziegfrida e
Irmã Maria de Lurdes Gomes (Irmã Lurdinha), localizado no loteamento
Parque do Ipê, bairro cidade universitária Areia-PB. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora relatou que em relação as
denominações das ruas Irmã Carolina, Irmã Ziegfrida e Irmã Maria de
Lurdes Gomes (Irmã Lurdinha). Se deu da seguinte forma:quando aquele
local foi loteado procurou o proprietário do loteamento e disse do desejo de
colocar denominação naquelas ruas, o proprietário a agradeceu e informou
que o mesmo iria indicar o nome das pessoas daquela ruae entregar toda a
documentação a vereadora para que a mesma dessa entrada na Câmara. E
assim fez, informou que a denominação seria o nome das freiras do
Colégio. Onde o mesmo fez o levantamento, porém como demorou um
pouquinho, a vereadora voltou e pediu ao Professor Leonaldo, o
proprietário do loteamento,para ir até lá e usar seu, e naquela oportunidade
foi e pegou todos os dados das irmãs Carolina, Ziegfrida e Irmã Lurdinha,
histórias

belíssimas

onde

contribuíram

grandemente

para

o

desenvolvimento de nossa cidade. Disse ter dado entrada nesta Casa onde
foi aprovado, e hoje as ruas tem essas denominações. Mas solicitou através
desta Casa e nunca foi possível construir o calçamento a pavimentação
daquelas ruas, que hoje tem uma quantidade considerável de famílias que
ali residem. Onde já houve pessoas que a confidenciaram que iria deixar de
ir na casa de seus filhos, por ter uma idade avançada e o acesso ser
péssimo, pois na época de inverno, muita lama, e no verão poeira e
buracos. E por isto mais uma vez estar fazendo esta solicitação, uma vez
que fez já gestão passada e não foi possível ser executado. Pediu o aval dos
colegas vereadores para aprovar este requerimento e encaminhar a
secretaria competente para que na medida do possível, quando tiver
dotação orçamentaria e desejo no coração, seja executado esta
pavimentação que é de fundamental importância. Em seguida como não

houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 28 /2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando: Construção de uma
praça no loteamento Parque do Ipê, onde se localiza as ruas Irmã Carolina,
Irmã Ziegfrida e Irmã Maria de Lurdes Gomes (Irmã Lurdinha).
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse ter
solicitado a pavimentação dessas ruas e consequentemente está pedindo
através desta Casa onde na medida que se faça a pavimentação, seja
construída uma praça que sirva para aquelas famílias como área de lazer e
que nesta praça seja colocado equipamentos de exercício, e melhorem
consequentemente a qualidade de vida de cada um deles. Pediu aos colegas
vereadores que se possível se irmanem a esta propositura. Em seguida
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 29/2017 de autoria
da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando: Denominação da
Praça que será construída no loteamento Parque do Ipê, bairro universitário
Areia-PB em homenagem ao Sr. Professor Nivaldo Timóteo de Arruda.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que como
estes requerimento tem desde da gestão passada, que tramitou nesta Casa e
não foi possível a execução, está repetindo e solicitando a denominação
desta praça que em qualquer tempo que seja construída no loteamento
Parque do Ipê receba o nome de Praça Professor Nivaldo Timóteo de
Arruda que nasceu em 29 de maio de 1954 na pequena cidade no sertão
Paraibano no município de Bonito de Santa Fé, onde se criou e mesmo com
as dificuldades que a época e o tempo ofereciam estudou e conseguiu
ingressar no ano de 73 na Faculdade Federal da Paraíba,

Centro de

Ciências e Tecnologia como antes era chamada nossa atual Centro de
Ciências Agrárias CCA - UFPB. Sendo este que já ao final do ano de 76,
pode lidar uma de suas mais merecidas e sonhada vitórias o título de

profissional de Engenheiro Agrônomo.Após a sua formação trabalhou por
muitos anos contribuindo para o desenvolvimento da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER em nossa cidade Areia –
PB, e logo após partiu para a cidade de Viçosa Minas Gerais para iniciar
sua pós-graduação em Engenharia Agrícola. Em 79 após o termo de mais
uma época de vida acadêmica com a tão sonhada e sofridaobtenção de
título de Mestre de 79 a 81, retornou para sua amada cidade Areia PB, onde
trabalhou e dedicou toda sua vida como professor no Centro de Ciências
Agrarias UFPB. Nesses 30 anos de carreira dedicados ao CCA UFPB foi
chefe do Departamento de Solos e Engenharia Rural por 12 anos, ocupou o
cargo de subchefe por mais 4 anos. Representou nossa faculdade junto ao
CONSUNI Conselho Universitário por mais 4 anos e foi representante do
CONSEPE Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão por mais 6
anos. Representouo CCA no Conselho Curador por um ano e foi também
representante junto ao CREA Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia por 5 anos. Utilizou também dos seus
conhecimentos para o crescimento e desenvolvimento dessa tão amada
cidade, onde com o uso da topografia demarcava e dividia muitas de suas
áreas, podendo hoje dizer que parte de seus conhecimentos foram
dedicados para tornar a cidade de Areia o que hoje ela é sempre bela,
acolhedora e aconchegante. Teve uma trajetória de vida rápida na terra,
mesmo assim conquistou amizades verdadeiras. E quando pediu licença
para descansar um pouco,direito adquirido pelos funcionários Jesus o
chamou,pois, a sua missão na terra tinha sido concluída.Deixando saudades
aos amigos e familiares. A vereadora Nelma Carneiro afirmou que este
cidadão merece receber esta homenagem dos Areienses pelo que o
contribuí para o desenvolvimento de nossa cidade. Em seguida se
pronunciou o vereador Francisco dos Santos, parabenizou a propositora
disse que não poderia deixar de falar do seu amigo mais conhecido como

Nivaldo gasolina, onde foi vizinho por muito tempo, e tem um laço muito
grande com os familiares. Disse ser esta uma homenagem de grande valia e
justa. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A
vereadora Nelma Carneiro informou que se este requerimento for
executado será uma conquista de todos os vereadores. Requerimento nº
16/2017

de

autoria

da

vereadora

Vanilda

Honório

solicitando:

Abastecimento d’água nas comunidades de Chã da Pia, Lajes, Queimadas e
Tabuleiro de Muquém ambas neste município. Requerimento em discussão.
Se pronunciou a propositora pediuo apoio dos nobres vereadores, e disse
ser notório que as mencionadas comunidades são muito secas e carentes de
água, onde antes tinha um rio que o pessoal utilizava água para lavar roupa,
porém este rio secou. Informou que antes tinha o carro do exercício e um
carro da prefeitura abastecendo essas comunidades. Relatou que muitos são
pessoas carentes, vivem de bolsa família e não tem condições de comprar
carro pipa. Pediu o apoio dos colegas vereadores e a sensibilidade do
gestor, para colocar ao menos um carro d’agua por dia nas comunidades.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou a
propositora e disse que ao passar por essas localidades ver a necessidade
das famílias que ali residem. Afirmou que a vereadora pode contar com seu
apoio, pois assim como diz o Sr. Presidente água é vida e quem tem sede
não pode esperar. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos parabenizou a propositora e disse que tem que lutar pela
comunidade onde se estar mais próximo e vemos a necessidade. Temos sim
que requerer e cobrar fazer o papel de vereador. A vereadora Nelma
Carneiro disse que todos os outros requerimentos que tramitou nesta Casa
até hoje podem esperar um pouco, mais este requerimento da vereadora
Vanilda é de suma importância, é de urgência urgentíssima anecessidade de
água. Relatou que na época em que estavam sofrendo com a falta de água

em nossa cidade, foi limpar a janela de sua casa e ficou com vontade de
chorar, pois era de cortar o coração ver a quantidade de carros pipas que
passavam e sem água em sua casa. Imagina a situação deste pessoal que
moram em uma distância bem considerável, tendo que esperar mesmo pela
boa vontade. Pediu que Deus abra as portas da oportunidade para que o
gestor se sensibilize e execute este requerimento. O Sr. Presidente disse que
este requerimento é a prova do empenho da propositora para que a água
possa chegar até a casa do pessoal daquela comunidade. A vereadora
Vanilda afirmou ficar muito triste ao ver sua comunidade clamando por
água, por isto estar fazendo este apelo e se encontrar o prefeito irá fazê-lo
pessoalmente. Como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 17/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório
solicitando: Calçamento para a rua São Francisco no distrito de Muquém
deste município. Requerimento em discussão se pronunciou a propositora
pediu o apoio dos vereadores e dissequesó quem sabe o valor de uma rua
calçada é quem já viveu em uma rua na lama. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e provado
por unanimidade. Sequenciando a sessão o Sr. Presidente informou que já
está aberta a janela para a votação onde serão indicadas três mulheres e as
mais votadas serão homenageadas no dia 07 de março. Sessão esta que será
presidida pelas mulheres desta Casa. Relatou ter feito contado com a
delegada da cidade, onde solicitou uma palestra referente a Lei Maria da
Penha e está tentando contato com uma médica em Campina Grande para
que venha falar a respeito da saúde da mulher. A vereadora Nelma Carneiro
pediu um aparte e disse que seria muito interessante elaborar um ofício
endereçado a Secretária de Saúde para ela dizer dos serviços prestados a
mulher Areiense. O sr. Presidente disse que a mesma está inserida no
convite, o qual o secretário desta Casa está elaborando. Fim da matéria e

não havendo mais nenhum assunto a tratar o Sr. 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.

