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                    ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 5º LEGISLATURA 

 

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

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

06 (seis) 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 a 

Vereadora, Givanilda Gervásio da Silva , 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 presidente, nobres vereadores e senhores e senhoras 

que se fazem presente nesta noite, agradeço a Deus que é digno de toda 

honra, quero parabenizar a secretaria de Ação Social deste município a 

senhora Cristiane Guimarães, que junto com o Pronatec e Senai em parceria 

com a prefeitura, estão investindo nos jovens aqui do nosso município, 

onde hoje na escola Jesus de Nazaré teve um grande evento de entrega de 

diplomas e certificados dos cursos a trezentos e vinte e seis jovens, onde o 

prefeito conseguiu uma parceria com a empresa que vai construir o 

presidio, que priorize os jovens que foram formados nesses cursos. Quero 

agradecer aos companheiros vereadores no qual já estamos vendo uma 

maneira para que o velório municipal tenha o nome da jovem Angélica 

Maria da Silva em forma de homenagem a ela, e peço aos companheiros 

que votem para que  seja colocado o nome dessa jovem no velório 

municipal, obrigado Senhor presidente pela oportunidade. Não havendo 

mais ninguém na  inscrito  Tribuna Livre passo agora a leitura do 
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expediente: indicação n°027/2014 em discursão o autor da indicação, 

Erison Silva Pereira; quando eu vim pedir para que fizéssemos esta 

indicação, foi na certeza que com chuva ou verão os moradores da rua Cana 

Brava tem muitas dificuldades com drenagem, saneamento e todas as vezes 

que chove as casas são alagadas, eu quero pedir aos nobres senhores 

vereadores que votem favorável, pois vocês não estarão engrandecendo 

nem vereador e nem prefeito , mas sim os menos favorecidos. Continua em 

discursão, não havendo discursão aqueles que são favoráveis permaneçam 

onde se encontra, e os que votam contrário que se manifeste, aprovado pela 

maioria dos presentes. Indicação 028/2014, em discursão com o autor da 

indicação, Erison Silva Pereira; mais uma indicação de saneamento básico 

e pavimentação de mais uma rua da Nova Araçoiaba, para que os 

moradores da rua São Paulo sejam também contemplados com a 

pavimentação e saneamento básico, e peço que os companheiros sejam 

favoráveis. Continua em discursão, não havendo discursão aqueles que são 

favoráveis permaneçam onde se encontra, e os que votam contrário que se 

manifeste. Aprovado pela maioria dos presentes. Indicação 029/2014, em 

discursão com o autor da indicação, Erison Silva Pereira; mas uma vez 

venho pedir a contribuição dos colegas vereadores que até hoje nunca 

votaram contra alguma indicação de um companheiro desde que iniciamos 

nossos trabalhos desde o ano de dois mil e treze, e quando venho aqui pedir 

saneamento básico para uma rua é porque com um bom saneamento básico 

há uma boa qualidade de vida, uma saúde melhor, então peço que votem 

favorável para que esta rua seja também contemplada com o saneamento e 

pavimentação. Continua em discursão, não havendo discursão aqueles que 

são favoráveis permaneçam onde se encontra, e os que votam contrário que 

se manifeste. Aprovado pela maioria dos presentes. Indicação 030/2014, 

em discursão, não havendo discursão aqueles que são favoráveis 

permaneçam onde se encontra, e os que votam contrário que se manifeste. 

Aprovado pela maioria dos presentes. Indicação 031/2014, em discursão, 

não havendo discursão aqueles que são favoráveis permaneçam onde se 

encontra, e os que votam contrário que se manifeste. Aprovado pela 

maioria dos presentes. Indicação 032/2014, em discursão com o autor da 

indicação, José Sérgio de Souza; senhor Presidente, senhores vereadores, 

há promessas que o prefeito vai calçar vinte e três ruas, então escolhi 

algumas, porque é de grande importância, pois as ruas não são dos 

vereadores nem do prefeito, mas do povo, e os benefícios vão ficar para o 

povo, e peço aos nobres colegas que votem favorável, porque eu tenho 
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certeza que vai ser uma grande conquista para todos os moradores. Em 

discursão com o vereador Luiz José da Silva Filho; Boa noite Senhor 

Presidente, vice-presidente e companheiros aqui presente e povo, os 

motivos que venho aqui é de parabenizar tanto o vereador Erison Silva 

tanto o vereador José Sérgio pelas indicações. Outro motivo de vir a esta 

tribuna é que é muito bom que essas ruas sejam pavimentadas e tenham 

saneamento básico, mas é preciso ver de que maneira essas obras estão 

sendo executadas, pois as ruas estão sendo construídas fora do alinhamento 

e muito estreitas, onde ruas que antes passavam dois carros e ainda tinha 

espaço para os pedestres, hoje só se passa um carro e ainda com 

dificuldades, espero que essas indicações ao chegarem ao gabinete do 

Senhor prefeito e que quando chegar a verba para essas obras as mesmas  

sejam executadas dentro do padrão, porque o que nós vemos por aí são ruas 

que foram pavimentadas de todo jeito e hoje já aparecem até crateras e 

algumas estão precisando até de uma nova pavimentação como as ruas Bela 

Vista e Dois Unidos no bairro do Quinze. E o terceiro motivo é que o 

Senhor prefeito veja a forma como estão fazendo os quebra-molas dessas 

ruas, porque não estão apenas quebrando as molas, mas os carros ,pois 

estão fazendo os mesmos de forma incorreta. Muito obrigado e espero que 

seja assim executadas. Continua em discursão com o vereador Erison Silva; 

boa noite Senhor presidente, vice-presidente  e demais vereadores, ouvindo 

a discursão do colega Luiz, digo que já até falei com o senhor Prefeito em 

relação a isso, e fiquei sabendo que antes de concluir esses procedimentos, 

há uma fiscalização, onde a mesma dentro das normas observa se pode 

concluir e inaugurar ou não a rua que está sendo pavimentada, mas o que 

acontece vereador Irmão Luiz é que o povo mesmo antes da obra terminar 

fica andando por cima das ruas e por causa de alguns todos  pagam 

infelizmente, pois sei que o mestre de obras, o engenheiro e próprio 

prefeito não são nenhum inocente e sabem o que estão fazendo. Continua 

em discursão, não havendo discursão aqueles que são favorável 

permaneçam onde se encontra, e os que votam contrario que se manifeste. 

Aprovado pela maioria dos presentes. 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 
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que a desejarem assinar, Plenário da Câmara Municipal de Araçoiaba, em 

06 de Agosto  de 2014. 
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Presidente 

 

__________________________________ 
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