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humana, muito distinta. Fez outras colocações sobre a Seúora Helenilda. A Vereadora Zélia

Leite pediu para subscrever a matéria. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

parabenizou pela moção, dizendo que era uma senhora muito distinta e importante para

todos. Fez algumas explanações sobre a vivência com a Seúora Helenilda, O Vereador

Francisco Gutemb€rg (Gugu Bessa) e Francisoo Augusto (Xixico) pediram para subscrever

a matéria. O Vereador Reginaldo Alves pediu para subscrever a materia também, pela

grandeza que a Senhora Helenilda tem na história de Pau dos Ferros e deixou suas palavras

de condolências para os familiares. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

parabenizou os autores da matéria e fez algumas colocações sobre a família da Senhora

Helenilda, deixando seus sentimentos. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia)

pediu para subscrever a matéÍia. O Vereador Alexsander Magrrus (Leka Frentista) pediu para

subscrever a matéria e deixou suas condolências para os familiares. A Presidente da Casa fez

ainda alguns comentários sobre a senhora Helenilda Lisboa de Aquino e seus familiares. A

MOÇÃO DE PESAR: 0001/2022 foi colocada para votação e foi aprovada por unanimidade

pelos vereadores presentes. A Presidente da Casa expôs para os Vereadores sobre o evento

ern virtude da Semana da Mulher, convidando todos para paÍicipar. A Excelentíssima

Presidente da Casa, a Sra. Itacira Aires, encerrou a 5'Sessão Orrdinríria do ano de dois mil e

vinte e dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/I" Secretária

da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, mediante assessoramento de

Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e

pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista de presença dos

vereadores e vereadoras, constante no Livro de Registro de Presença das Sessões dessa Casa

kgislativa.

Pau dos Ferros, 23 de março de 2022.
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