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                    ATA DA 6ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 5º LEGISLATURA 

 

  Ata da 6ª Sessão Ordinária do 3º Período da 2ª Sessão 

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

21 (vinte e um) 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 Gervasio 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 Sr. Vereador, Luiz José 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, não havendo  ninguém inscrito passo agora a 

leitura do expediente: Indicação nº 034/2014em discursão, não havendo 

quem queira discutir, em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam 

onde se encontram, e os que votam contrário que se manifestem, aprovado 

por unanimidade. Indicação n° 044/2014, em discursão, não havendo quem 

queira discutir, em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam onde 

se encontram, e os que votam contrário que se manifestem, aprovado por 

unanimidade. Indicação nº 043/2014, em discursão, não havendo quem 

queira discutir, então em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam 

onde se encontram, e os que votam contrário que se manifestem,aprovado 

por unanimidade. Indicação nº 042/2014, em discursão com o vereador 

José Sérgio de Souza, Senhor presidente, senhores vereadores e povo 

presente, quero dizer que voto favorável a construção dos dois vestiários no 

estádio municipal, mas, há comentários de que onde é o nosso estádio 

municipal, será o nosso pátio de eventos e a academia das cidades, então é 

uma coisa que precisa ser discutida. Em discursão com o autor da 
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indicação, vereador Erison Silva Pereira, Senhor Presidente, Secretário e 

nobres vereadores e povo presente nesta noite, ao fazer essa indicação foi 

no critério onde no nosso estádio há muitos desportistas e não tem onde os 

jogadores troquem de roupa, e mesmo que venha a ser feito o pátio de 

eventos no lugar do estádio é melhor prevenir do que remediar, então digo 

que é melhor que se faça de qualquer forma os vestiários. Continua em 

discursão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que são 

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

se manifestem, aprovado por unanimidade. Indicação nº 035/2014, em 

discursão, não havendo quem queira discutir, então em votação, aqueles 

que são favoráveis permaneçam onde se encontram, e os que votam 

contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade. Indicação nº 

037/2014, em discursão com o autor da indicação vereador Erison Silva, 

Boa noite senhor presidente e demais vereadores e povo aqui presente, ao 

fazer essas indicações para fazer a pavimentação dessas ruas é porque 

quando ando por aí o povo comenta que as ruas estão precisando de 

drenagem e pavimentação, e às vezes culpam a nós que aqui estamos por 

isso devemos fazer a nossa parte, fazendo as indicações, e acreditando que 

elas serão atendidas, porque quem sofre é povo que dia a após dia vive na 

lama, na poeira. Continua em discursão, não havendo quem queira discutir ,  

em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam onde se encontram, e 

os que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade. 

Indicação nº 039/2014, em discursão, não quem queira discutir, em 

votação, aqueles que são favoráveis permaneçam onde se encontram, e os 

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade 

Indicação nº 036/2014, em discursão, não havendo quem queira discutir, 

então em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam onde se 

encontram, e os que votam contrário que se manifestem, aprovado por 

unanimidade. Indicação nº 033/2014, em discursão, não havendo quem 

queira discutir, em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam onde 

se encontram, e os que votam contrário que se manifestem, aprovado pela 

maioria por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas 

no expediente, o Senhor Presidente faculta a palavra aos vereadores para 

explicações pessoais, com a palavra o vereador Carlos Caetano da Silva 

Boa noite senhor presidente e demais vereadores e povo aqui presente, 

quero pedir para que se faça uma carta, uma nota de pesar para ser 

encaminhada a família do ex-governador Eduardo Campos que tanto fez 

por nosso Estado por nosso Município. Não havendo ninguém mais que 
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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 21 de Agosto  de 2014..// 
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