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Ata da 4ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da Câmara Municipal de Conceição. Sessão 

realizada no Plenário da CMC, aos 26 dias do mês de março do ano de 2019. 

 

Composição da Mesa Diretora  

 

Presidente 

Vereador Raimundo Alves de Sousa   

 

Lista de Presentes: 

Agnaldo Lenicio Mangueira Diniz 

Vereador José Ivan Xavier Juca 

Vereador Fidelis Rodrigues de Luna 

Vereador Roberto Cirilo Vieira  

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra  

Vereador Luis Paulino Neto   

Vereadora Wécia Talitta Lopes Meneses   

 

Vereadores ausentes    

Vereador Stherlan Emanuel Alves de Lira(ausência justificada) 

Vereador Francisco Pereira Sobrinho (ausência justificada) 

Vereador Ronildo Leite Maniçoba (ausência justificada) 

 

AOS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019).   Ás 09h00min, 
no auditório da CMC, após a leitura do SALMO DO DIA em nome do povo de CONCEIÇÃO, 
SEGUIDO da Oração do PAI NOSSO, rezado pela Presidente Raimundo Alves de Sousa, 
acompanhados por todos os presentes. O Senhor Presidente, abre os trabalhos desta da 4ª 
Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário Legislativo. Secretariando os trabalhos desta Reunião 

o Assessor Jurídico Dr. Braz Travassos. Conforme o Regimento Interno foi entregue copias da 

ata anterior aos Vereadores no prazo, apreciada e aprovada sem restrição. Concluído passou a 

leitura dos Expedientes da Mesa. 

 

O Presidente Raimundo Alves de Sousa, após fazer a verificação do quorum, havendo número 
legal para deliberar passou a:  
 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI DE Nº. 04/2019 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE E FEIRA DO GADO DO 

MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. De autoria do Poder executivo. 

 

Presidente Raimundo Alves de Sousa disse “Poder Executivo fez as duas alterações que Vossa 

Excelência pediu que foi a questão do horário e as inscrições, a feira nós deixamos o espaço livre 

vamos determinar o horário para começar agora para termino fica a critérios de cada feirante”. 
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Vereador Dr. Luis Paulino cumprimentou a todos os presentes: e disse “Senhor Presidente recebe 

sexta próxima passada o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação das feiras livre de 

Conceição,  tivemos uma audiência pública muito boa por sinal, muito proveitosa com a participação de 

muitos feirantes menos os boiadeiros eu achei que a reunião foi proveitosa embora teve ausência de 

alguns Vereadores, mas eu tenho certeza que na sua maioria deve ter lido projeto e alguns 

reivindicações que foram feitas solicitadas naquela oportunidade alguns foram alterados aqui e como 

se trata de uma matéria de urgência em que a necessidade da aprovação para que possa se adequar 

para que possa colocar em prática tudo aquilo que vem nesse projeto diga se passagem um projeto 

muito bonito, um projeto muito bem feito, um projeto arquitetônico podemos dizer assim e como eu 

disse muitas vezes e continuo dizendo que o meu compromisso aqui nesta Casa é com o município de 

Conceição é com o povo de Conceição e tudo aquilo que vier em benefício do povo em benefício da 

cidade Sempre contara com meu voto mesmo não tendo oportunidade de reunir os colegas vereadores 

que fazem parte da comissão comigo, trago esse projeto da manhã de hoje para que possamos,  da o 

parecer da comissão é uma projeto de grande interesse um projeto de extrema necessidade só nos 

resta cobrar o chefe do Poder Executivo cobrar o pessoal do Banco do Brasil que faz parte da 

comissão com relação à mudança da feira para que coloque em prática e que não vem amanhã ou depois, 

como eu disse na reunião passada da audiência pública, colocar a culpa nos Vereadores porque aqui 

muitas vezes já provamos projetos, balançando  a cabeça, um projeto que nós aprovamos aqui no 

passado se não me falha a memória na época era Vereador Raimundo Araújo o Vereador Roberto de 

Chico a Vereadora Dior não lembro se o Vereador Ze Ivan estava, mas o pai da vereadora Talita 

estava, que foi aquele projeto que ainda hoje eu sinto dor de cabeça com ele,  porque nós somos muito 

cobrados e nós não temos infelizmente não temos uma luz de qualidade e nós aprovamos aquela taxa 

de iluminação pública para que todos nós pudéssemos pagar, estamos pagando infelizmente não 

recebemos uma iluminação adequada no nosso município, espero que amanhã depois não venha dizer que 

nós aprovamos um projeto que venha prejudica-los, tenho certeza que a intenção do prefeito Nilson 

não é essa, tenho certeza que a comissão que faz parte inclusive desse projeto não é de prejudicar os 

feirantes a igreja também participa, mas as mudanças que foram solicitadas naquele dia, algumas 

foram mudadas e o que mais me deixa preocupado com toda sinceridade, é com relação a necessidade 

com urgência urgentíssima dos banheiros públicos, sábado próximo passado eu conversei com algumas 

pessoas que residem nas margens da feira na rua, mas precisamente na Rua Presidente João Pessoa 

que essa aqui, como também a outra na rua Odon Bezerra que as pessoas sedem seus banheiros por 

amizade para que as pessoas possam utilizar e aqui fica o meu apelo como presidente da Comissão 

dando meu voto para favorável para que o senhor prefeito encontre uma maneira de pelo menos 

amenizar esse sofrimento, porque nós sabemos que tem 172 bancas cadastradas e eu colocando duas 

pessoas no trecho uma pela outra em cada banca da quinhentos e poucas pessoas, isso no período da 

feira, fora a população de Conceição e há necessidade de se usar um banheiro, que da em media de 

duas mil pessoas diárias que transitam na feira,  então  mesmo votando favorável eu faço um apelo 

aqui ao Prefeito  que enquanto não termina o mercado publico em Conceição que o mesmo encontre uma 

maneira para anteder aos feirantes e população que seja com banheiros químicos. Com relação a feira 

do gado tive a oportunidade junto com o Presidente Raimundo Araújo fazer uma visita na feira do 
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gado,  a necessidade urgentíssima de fazer algumas reformas principalmente nos curais nas cancelas 

dos currais, como também uma nova carregadeira porque a que tem la não é suficiente para atender a 

demanda da nossa feira, nos sabemos que a feira de Conceição é uma feira muito grande, uma das 

maiores feiras do gado é a nossa, a única alteração que ficou concertada aqui foi que ao invés de 

iniciar na quinta fosse iniciada na quarta feira , porque a feira do gado ela se inicia a quarta feira as 

quinze horas praticamente e se encerra na quinta essa foi feita, mas a única que faltou ser alterada 

foi com relação a retirada dos animais no projeto diz retirada dos animais só pode ocorrer após o 

encerramento da feira e nós sabemos que os que vem de fora comprar como também vender, como 

também nosso agricultores da zona rural que vem comprar algum animal, faz sua compra e precisar 

retornar para sua casa, infelizmente aqui não foi alterada, mas eu acrescento aqui  de que possa ser 

feito esta alteração e nos votamos com essa emenda, qualquer cidadão que fizer sua compra dentro da 

feira do gado dentro da medida possível que o mesmo tiver o transporte que ele possa leva-lo. 

Aparteou Vereadora Iranilda Sabino e disse “Parabenizo o requerimento de Vossa Excelência, com 

relação aos banheiros realmente se faz por dimais necessário enquanto não se concluir a reforma do 

mercado publico que o senhor Prefeito possa colocar banheiros químicos para atender os feirantes 

tem pessoas que trabalham na feira e chegam às três horas da manha, consta no projeto a questão dos 

banheiros! Eu não vi essa parte. A feira do gado no artigo 24, tem a questão da negociação de animais 

a questão da inscrição foi modificado também! Porque a inscrição deve ser feita exatamente no dia”. 

Em retorno vereador Dr. Luis Paulino disse “Com relação aos banheiros químicos como vossa excelência 

falou foi uma reivindicação dos feirantes será acrescentado também essa emenda e tenho certeza que 

o senhor prefeito deve atender”.   

Presidente Raimundo Araújo disse “Com referencia a feira do Gado, eu estive com o Prefeito e ele 

vai arrumar aquelas cercas, até porque está fazendo mutirão da limpeza e com certeza vai passar lá, 

eu vou mais tarde me encontrar com ele e vou dizer que não deixa de passar lá, até porque é 

interessante para nós, com referencia a carregadeira é interessante que se faça uma carregadeira. Eu 

quero comunicar a secretaria da casa que coloca coloque em termo de ofício comunicando ao Senhor 

Prefeito que até a conclusão da obra do mercado ele adquira banheiros químicos para Feira Livre do 

nosso município, nós temos previsão aqui até 31/12 2019 a conclusão da obra do mercado, pode até 

nem se estender até lá, o material está chegando próxima semana, segundo o rapaz da firma.   

ORDEM DO DIA  

EM VOTAÇÃO A DISPENSA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PARA O PROJETO 

DE LEI DE Nº. 04/2019 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE E FEIRA DO GADO DO 

MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS.   

 

EM VOTAÇÃO PROJETO DE LEI DE Nº. 04/2019 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE E 

FEIRA DO GADO DO MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS.  



iui 

     

               

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
CASA CEL. SALUSTIANO RODRIGUES LEITE 
 

 
4 

 

 
GRANDE EXPEDIENTE 
 

1ª ORADORA  

Vereadora Iranilda Sabino Bezerra cumprimentou a todos os presentes: e disse “Senhor 

Presidente eu justifiquei a Vossa Excelência minha ausência eu estive com a crise forte de 

sinusite aí fiquei boa de uma coisa e adoeci de outra mas enfim estou bem estou viva graças a 

Deus, a alegria do sertanejo é a chuva, as chuvas chegaram e está todo mundo satisfeito e 

feliz graças a Deus com a chegada das chuvas que  não tenha mais um espaçamento que Deus 

tenha misericórdia da gente, que continue mandando chuva,  os nossos reservatório estão 

seco abaixo do nível esperado e desejado, o ano passado eu lembro muito bem que nesse 

período os açudes estavam cheio foram muitas chuvas no início do ano e esse ano começaram 

agora então vamos pedir a Deus que a chuva continue  para alegria e felicidade de todo mundo 

não é só do homem do Campo que que planta não, é felicidade de todo mundo, a água é vida e é 

sempre bem-vinda chuva chegam e não esquecendo dos cuidados que cada um de nós devemos 

ter com relação à dengue, Zika e chikungunya, mas vamos cada um ter o cuidado na nossa casa 

para evitar que o mosquito a proliferação do mosquito aedes aegypti e consequentemente a 

dengue a chikungunya e a Zika, em fim esses cuidados é cada um de nós que temos que tem na 

nossa casa, a gente sabe que até uma casquinha de ovo ela pode ser um criatório do mosquito, 

então vamos fazer a nossa parte para evitar casos novamente de dengue.  Com relação nessa 

nesse mesmo segmento da questão da chuva vem apelação do pessoal lá do projeto sertanejo, 

é um problema sério que já vem há mais de ano o pessoal já foram até no Ministério Público, 

requeiro que seja encaminhado oficio ao senhor Prefeito que se sensibilize com a situação vá 

lá fazer uma visita no projeto sertanejo,  desagua no terreno de Ozanam, eu estive lá eu vi a 

situação não é fácil não sem contar que a dona de casa minha diz que até aqueles insetos eles 

estão entrando dentro da casa dela, por mais e higiene que ela tenha não deixa de não entrar 

dentro de casa aqueles insetos que transmitem doenças, então é uma pelo não da vereadora 

Dior Sabino, esse apelo é do povo que me procurou.  A questão de lâmpadas acesas em postes 

que não apagam, as lâmpadas ficam acesa direto, me falaram que lá no Simão permanece 

acessa o dia todo, muito boa lâmpada que ela não queimou já tem meses que ela está acesa de 

dia e de noite e a taxa de iluminação pública lembrando a todos os colegas somos nós que 

pagamos, então que o secretário pela manhã veja a questão de um horário que a lâmpada não 

acende, que circule a cidade que aí ele vai ver os postes que as lâmpadas continuam acesas 

para que seja corrigido esse problema e também a questão de alguma lâmpada que falta ser 

colocada tem um poste ali na rua do SAMU que eu pedi ano passado que fosse colocada e 

nunca foi colocado a lâmpada lá, o poste fica na esquina lá é escuro porque tem umas árvores 

na esquina então fica muito escura aquela parte da rua então isso também compete ao 

secretário que ele faça uma visita no horário da noite quando é para as lâmpadas acenderem e 

ser colocado lâmpadas. Presidente vem o questionamento das lombadas no bairro Nossa 

Senhora de Fátima falei aqui na questão da lombada eletrônica, mas a lombada eletrônica não 
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sei a quem compete se ainda é possível, até questionei eletrônica porque, porque vai mexer no 

bolso mexendo no bolso e uma outra história, mas não sei se é mais permitido isso. Aparteou 

Vereador Luis Paulino e disse “Na realidade a lombada eletrônica inibe, mas tanto quem esta 

no volante como de moto, o bairro nossa senhora de Fatima é um palco de exibições de 

motociclistas, infelizmente nosso transito não é municipalizado, embora tem um projeto de lei 

aprovado há muito tempo mas ainda não foi colocado em prática por que tem que ter parceria 

do município com o governo do estado com Detran da Paraíba, então é muito difícil e também 

que o presidente Bolsonaro ele tá seguindo todas as lombadas eletrônicas daqui para Juazeiro 

do Norte me parece que agora só tem duas de 10 metros tinha uma lombada eletrônica em 

Mauriti e de Milagres para lá eu não vi mas nenhuma lombada. Aqueles requerimentos que fiz 

no passado disponibilizando dez sacos de cimento continua de pé Em retorno vereadora Dior 

disse “No bairro nossa Senhora de Fatima tem que ter as lombas eletrônicas com urgência 

urgentíssima, como o vereador disponibilizou dez sacos de cimentos eu também quero 

disponibilizar dez sacos de cimento para que o prefeito disponibilize uma equipe para fazer 

lombadas no Bairro Nossa Senhora de Fatima, a gente sabe que são frequentes os acidentes 

no referido bairro  por conta o excesso de velocidade. Aparteou vereador Aguinaldo Diniz e 

disse “Requeiro que seja encaminhado oficio ao senhor Prefeito para que o mesmo faça duas 

lombadas em fronte à escola do Video. Em retorno vereadora Dior Sabino  com relação as 

lombadas do Bairro que essa casa envie oficio dando a ele essa sugestão da construção de 

lombadas dentro do padrão com urgência urgentíssima. Também já apresentei requerimento 

em frente as escolas de nosso município, que a casa reenvie novamente. Muito obrigado”.  

  

Presidente Raimundo Araújo disse “Ouvi atentamente a fala da Vereadora Dior Sabino a qual 

fez seus requerimentos. Valdemir Berto me informou que essa semana começaria a fazer o 

esgoto da rua do projeto sertanejo,  com referencia as lâmpadas acessas são os fotocelas que 

não apagam e por esta razão fica acessas o dia todo, mas já estão providenciando essa 

questão, as lombadas o transito tem que ser municipalizado”. 

 

2º ORADOR  

Vereador Jose Ivan Xavier Juca cumprimentou a todos os presentes: e disse “Hoje venho 

para essa Tribuna com algumas questões e também parabenizar o brilhante trabalho que o 

nosso prefeito Nilson Lacerda está desempenhando a frente do nosso município e ontem ele 

pegou como se diz na massa mesmo pegou no cabo da inchada e convidou a empresa que faz a 

limpeza pública de nosso município, os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e 

fizemos um grande mutirão na nossa cidade, fazendo a poda que como nós sabemos muitas 

ruas interditadas sem passar caminhões ele está fazendo a limpeza de todos as vias públicas 

de nossa cidade, as ruas os terrenos que se encontra na cidade também tá sendo limpado é um 

mutirão de mais de 50 pessoas eu tive presente ontem até meio-dia à frente com o prefeito 

participando e também a limpeza das galerias e se encontra bastante lixo dentro das galerias, 

o nosso podia ter consciência e não jogar o lixo nas Galerias até porque às vezes essas 
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casas que as galerias fica nos fundos em vez do pessoal levar o lixo para frente da sua porta 

para empresa recolher ele joga atrás das galerias no caso essa aqui de  Antônio coletor, a que 

vem da antiga garagem da prefeitura o pessoal não tem a consciência estão jogando lixo por 

trás, com isso causando grandes prejuízos para as pessoas que mora abaixo deles. A gente foi 

procurado varias vezes pelos pais de alunos e junto com o Vereador Ronildo fomos ate a o 

colégio e fomos bem recebidos quero aqui agradecer a diretora Lucinha pela recepção onde a 

mesma mostrou toda escola e alguns problemas, algumas denuncias foi com relação a 

alimentação e não condiz com que falaram, acredito que era no começo hoje presencie uma 

alimentação de boa qualidade, que possamos cobrar os banheiros são dois banheiros e não tem 

chuveiro, vamos cobrar do governo do Estado e sétima região o Ginásio, os ar condicionados já 

estão comprados mas não estão instalados por causa da licitação, temos que cobrar das 

autoridades competentes a ampliação dessa escola e adequação para que assim os nosso 

alunos possam ter um melhor aprendizado no período integral. Aparteou Vereador Dr. Luis 

disse a sugestão que dou é convidar a secretária da sétima região para que se faça presente 

nesta Casa, para que possamos debater essa questão do colégio”. Aparteou Iranilda Sabino 

disse “Eu também já requeri que enviasse o convite as autoridades competentes para se fazer 

presente, para debatermos e solucionar os problemas, a diretora é muito responsável e faz de 

tudo para que a escola funcione bem”. Em retorno Vereador Zé Ivan disse  “Até porque a 

diretora Lucinha ela me falou que o ministério convocou ela três vezes e a mesma se fez 

presente e informou que o trabalho dela ela esta fazendo mas não depende somente dela, fica 

aqui meus agradecimentos. Com relação à colocação de banheiros públicos na feira eu também 

concordo, a respeito da policia de transito, no vale do Piancó só tem uma equipe de transito, 

quando estão em uma cidade às outras ficam sem, tem pessoas que não respeitam e tem que 

ser feito essas lombadas. Muito obrigada a todos”.  

 

3º ORADOR   

Vereador Dr. Luis Paulino cumprimentou a todos os presentes: e disse “Quero aproveitar e 

requerer que seja enviado oficio com votos de parabéns e aplausos a sua excelência senhor 

Prefeito pela instalação da nova Casa do artesão em Conceição inclusive recebi o convite e 

justifique a justificar minha ausência, porque conhecida esse dia e a hora da missa do 

Cardoso e como todos os anos a missa São José eu participo, e não pude comparecer e que 

antes do término da missa chegou o prefeito a vereadora Talita e alguns vereadores também 

que acompanhava a comitiva, por esse motivo que ele bota Parabéns aplausos até porque tem a 

minha tia e considero como tia que é Valda e a esposa do meu tio Lerin que também é uma das 

coordenadoras que havia me telefonar também para que eu pudesse participar e lá eu 

aproveitei e disse a ela também o motivo da minha ausência, Então seja enviado de parabéns 

tanto a prefeito como a toda aquela as pessoas que fazem parte do artesanato da casa do 

artesão em Conceição, requeiro também que seja enviado votos de parabéns de aplausos a 

comissão organizadora da festa de São José do distrito do Cardoso, Cachoeira dos Carvalhos, 

sitio  Cafundó como também da Rua São José, diga-se de passagem a festa tradicional 
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de São José esta se tornando até folclórico podemos dizer assim pelo número de pessoas que 

lá participar é que faz questão de participar e isso graças também ao reverendíssimo padre 

Milton e frango que tem intensificado um trabalho muito bonito, não desmerecendo os que 

aqui passaram os padres que passaram, mas Padre Milton vem intensificando trabalho muito 

bonita a frente da igreja inclusive conseguindo levar a casa maior a nossa casa mãe Nossa 

Senhora da Conceição os jovens participando com mais frequência da nossa igreja, então que 

seja enviado a todos das comissões votos de parabéns e felicitações pela maneira como vem 

desempenhando a frente das festas de São José nessa comunidade a qual falei. Aproveitar 

oportunidade também já foi requerido pela Vereadora Dior Sabino e a muito tempo que a 

gente bater nessa tecla e confesso que ontem eu ver a matéria de sua Excelência Senhor 

prefeito com relação à limpeza pública é louvável é, é importante é, embora um pouco tardia, o 

que nós vemos que as duas grandes chuvas que foram dadas no passado teve muitas casas 

nossas de amigos e familiares que entraram água e posteriormente a penúltima chuva que deu 

em uma das duas ruas de Conceição teve secretário que lá esteve e disse que no outro dia 

seria feito o trabalho e nada foi feito, então só  deve pegar na rodilha se puder com o pote, 

não adianta você querer dizer que vai fazer para aparecer e não fazer nada, está aí essa 

última chuva que nós tivemos no estado de calamidade em algumas casas muito grande é 

louvável a atitude do Prefeito é, mas me deixou um pouco preocupado porque eu não sei se as 

iniciativa dele foi para socorrer as pessoas ou se foi porque a própria empresa que faz o 

serviço não está fazendo bem feito, porque nós estamos no mês de março praticamente o 

final do mês de março e desde dezembro e janeiro que a gente vem pedido solicitando nesta 

casa a limpeza principalmente dos esgoto e dos canais, na rua por traz da casa da mãe de 

primo Don é um estado de calamidade principalmente quando chove, fica aqui meu apelo e que 

seja encaminhado ofícios ao prefeito para que limpe primeiro as galerias. Tem uma coisa que 

me chamou atenção que são os pais de alunos da zona rural principalmente Video, Mata grande 

e outros que é com relação ao transporte escolar nem todas essas regiões esta indo o 

transporte escolar e  a informação que obtive é que infelizmente não tem pinéus e maioria dos 

alunos vem com seus pais de moto ou fretam  carros, e eu fui questionar e saber o porque, 

conversei com Nilson e o mesmo me explicação a questão das licitações , fiquei preocupado e 

não podemos admitir e nem aceitar de que essas empresas possam participar de uma licitação 

e venha a ser vencedora e não possa cumprir, a maioria dessas empresas que participam de 

licitações vem com preço lá em baixo para que negocie com os outros, acredito que deveria 

ser mais rigoroso, que o senhor Prefeito cancele esses contratos e junto ao TCE, e 

autoridades competentes abrir nova licitação para que as empresas possam atender. Aparteou 

Dior Sabino disse “Essa semana o ônibus que ia levando os estudando faltou freio, isso é serio 

e é preciso ter um cuidado redobrado com esses transportes escolares, fica meu alerta nesse 

sentido”. Em retorno Vereador Luis disse “Que seja feita a revisão e manutenção desses 

transportes escolares a pedido da Vereadora. Muito obrigado”. 
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Presidente Raimundo Araújo disse “Segundo Valdemir Berto o Prefeito já autorizou a 

compras as pedras para que seja feito o esgoto da rua de dona Chica Tavares. A respeito do 

pinéus é difícil a situação dos município porque existe uma lei, nós acrescentamos uma clausula 

mas o tribunal não aceitou glosou a clausula,  a lei é para todos vem para todos”. 
 
A Presidência em Nome de DEUS encerra a presente sessão ordinária e fica marcada outra para 
o mesmo local, em dia e hora regimentalmente estabelecidos. 
 
Esta Ata foi elaborada pelo Setor de Redação de Atas da Casa redatora, sob a orientação do 
Assessor Jurídico, e submete-se à apreciação Plenária. Com base nos apanhados dos discursos 
proferidos; e em documentos remetidos ao setor e filmagens DVD. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Conceição, aos 26 dias do mês de março do ano de  
2019.       
 
 
                                 Presidente da Mesa  
   
 
 
                  Vereadores Presentes;      


