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                    ATA DA 1ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 5º LEGISLATURA 

 

  Ata da 1ª Sessão Ordinária do 3º Período da 2ª Sessão 

Legislativa da 5º Legislatura da Câmara Municipal de Araçoiaba-PE, aos 

04 (quatro) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatorze, sob a 

presidência do Exmo., Senhor Vereador Daniel Otavio da Silva, em Sessão 

Ordinária às 19:30h, onde compareceram à sala das sessões da Câmara 

Municipal de Araçoiaba os senhores vereadores: José Kennedy Torres,  

Erison Silva Pereira, Luiz José da Silva Filho, José Sérgio de Souza, 

Givanilda Gervásio da Silva,  Gilson Farias da Silva, Maciel Junior Vieira 

de Moraes, Luiz José da Silva Filho, Paulo Severino da Silva e Carlos 

Caetano da Silva, ocuparam as cadeiras de Vice-presidente e secretário os 

senhores vereadores: José Kennedy Torres e Luiz José da Silva Filho o 

Senhor Presidente solicita do secretário, que faça a chamada regimental e 

verifica haver número legal e, sob  a proteção de Deus e as tradições do 

povo Araçoiabense, o Presidente declara aberto os trabalhos, solicita que 

todos fiquem de pé a fim de ouvirem a leitura de um versículo da Bíblia 

sagrada, conforme resolução aprovada por esta Casa Legislativa, convida o 

Vereador, José Sérgio de Souza, para fazer a leitura do versículo, o Senhor 

Presidente solicita do Secretário que faça a leitura das matérias constantes 

do expediente da presente Sessão:  Encerrado a leitura das matérias 

constantes do expediente, dando continuidade o Sr. Presidente faculta a 

Tribuna Livre: com a palavra o vereador Erison Silva Pereira; Senhor 

presidente, vice e demais vereadores e povo aqui presente boa noite, 

agradeço a Deus pela população que esta sendo contemplada com a 

pavimentação de diversas ruas no nosso município, quatorze ruas ao todo 

serão pavimentadas até o final deste ano, elogio o prefeito por essas obras e 

por ter atendido a indicação 016/2014, onde já está sendo construído o 

velório municipal. Peço aos companheiros e a José Pedro uma forma para 

que ao velório municipal seja colocado o nome da jovem Angélica Maria 

da Silva, que faleceu no dia 07 de novembro de 2012, pois foi por conta da 

morte desta jovem que me veio à inspiração em fazer a indicação 016/2014, 

para se construir o velório municipal. Agradeço a Deus por já esta sendo 

construído e peço ao Senhor presidente da Câmara para que no velório 

municipal seja colocado o nome da jovem. Com a palavra o vereador José 

Sérgio de Souza; senhor Presidente boa noite, boa noite ao vice-presidente, 

demais vereadores e povo aqui presente. Agradeço a Deus por mais um dia 

de vida, e que esta casa possa esta sempre cheia do povo, e peço a todos os 
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vereadores que exerçam suas atividades com sabedoria e respeito para com 

os colegas, pois os R$852.000,00(oitocentos e cinquenta e dois mil reais) 

do projeto da construção do velório municipal foi aprovado por todos os 

vereadores por unanimidade e que não devemos dar mérito a apenas um só. 

Quero agradecer a secretaria de infraestrutura pelo calçamento da rua 

Olinda e da rua Hiljam Bartolomeu que foram indicações minhas, além da 

indicação 01/2013 onde pedi a construção do velório municipal. Todos os 

vereadores querem ter o mérito pela indicação, mas quem fez a indicação 

fui eu, e peço a José Pedro que veja uma maneira ou que se faça uma 

Emenda sobre o regime de requerimentos, para que fique claro quem foi 

que fez o requerimento e para que uma solicitação que foi feita não venha a 

ser pedida outra vez. Peço que os companheiros tenham mais respeitos uns 

com os outros, são estas minhas palavras. Com a palavra o vereador Daniel 

Otávio da Silva, Vice-presidente, demais vereadores e povo aqui presente 

boa noite, é bom para o povo a construção do velório municipal, mas peço 

que seja respeitado o prazo das indicações para que tudo termine em 

harmonia. Peço a José Pedro que faça um oficio para o secretário de 

segurança pública de Pernambuco, para que ele possa receber uma 

comissão de vereadores, para que possamos relatar o descaso da Polícia 

Civil aqui em nossa cidade que esta muito falha nas investigações 

criminais. Com a palavra o vereador Carlos Caetano da Silva Senhor 

presidente, vereadores e povo aqui presente, quero ressaltar as palavras do 

vereador Daniel sobre o policiamento aqui no nosso município que esta 

muito falho. No bairro de Nova Araçoiaba todos os dias acontecem muito 

tiroteio, e estão acontecendo muitos crimes que estão ficando impunes, 

onde já falei com o prefeito sobre esta situação. São essas as minhas 

palavras. Com a palavra o vereador Luiz José da Silva Filho boa noite 

senhor Presidente e vereadores e povo aqui presente, o motivo pelo qual 

venho a esta tribuna é dizer que apoio o vereador Daniel em cobrar do 

Secretário de Segurança melhorias na situação da policia aqui em nossa 

cidade, onde esta acontecendo muitos roubos, principalmente quando os 

estudantes universitários chegam à noite, e quero parabenizar os vereadores 

José Sérgio e Erison Silva pelas indicações pela construção do velório 

municipal, e que não haja discursões entre nós. Quero lembrar que a verba 

para a construção do mesmo é em parceria com o governo do estado e que 

infelizmente é a única obra da atual gestão que podemos ver por aí, pois o 

que nós vemos por aí é a prefeitura alugando imóveis e fazendo reformas 

com o dinheiro público nesses prédios onde no final não vai ficar nada para 
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o município, onde poderia se está investindo nos PSF´s, pois esta faltando 

muitas coisas nos postos de saúde. Não havendo ninguém inscrito, passa a 

ordem do dia, não havendo matérias a serem deliberada no expediente, o 

Sr.  Presidente faculta a palavra aos vereadores para explicações pessoais, 

não havendo ninguém que queira usar a palavra, encerro a sessão, o Senhor 

Presidente manda que seja lavrada a presente Ata, que foi digitada e se 

aprovada será assinada pelos Senhores Membros da Mesa Diretora desta 

Casa Legislativa e demais Vereadores Presentes que a desejarem assinar, 

Plenário da Câmara Municipal de Araçoiaba, em 04 de Agosto  de 2014. 

__________________________ 

Presidente 

 

__________________________________ 

Vice-Presidente 
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