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                    ATA DA 7ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 5º LEGISLATURA 

 

  Ata da 7ª Sessão Ordinária do 3º Período da 2ª Sessão 

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

25 (vinte e cinco) 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 Vereador, Erison Silva Pereira, 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, Sr. 

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

pedir que o Senhor Presidente desta casa verifique a forma como esta sendo 

lidas as indicações desta casa pois na reunião anterior houve divergências 

nas leituras das indicações onde duas indicações que foram minhas foram 

lidas no nome do vereador José Sergio. Com a palavra o vereador José 

Sérgio, Sr. presidente, vice e demais vereadores e povo aqui presente boa 

noite, agradeço a Deus por mais um dia, quero fazer uma colocação 

primeiro sobre os jumentos que estão soltos nas ruas atrapalhando a 

comunidade e podendo provocar acidentes de transito, por isso que 

possamos fazer um oficio para a secretaria de meio-ambiente para que tome 

as providencias cabíveis, e outro motivo que venho aqui é que não entendi 

as palavras do amigo Erison Silva, pois o companheiro José Pedro verifica 

que as indicações estão realmente no meu nome, então é preciso ter mais 

respeito e humildade conosco aqui, que somos seus companheiros e temos 

seriedade e queremos fazer o melhor pra o nosso povo.  Não havendo 
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ninguém inscrito, passa a ordem do dia: Indicação 040/2014, 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 038/2014, 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 041/2014, 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. Não havendo mais  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 25 de Agosto  de 2014..// 

__________________________ 

Presidente 

 

__________________________________ 

Vice-Presidente 

 

 __________________________________  

Secretário  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

mailto:camaraaracoiaba@ig.com.br


          
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
CASA JOÃO JOSÉ DE FREITAS 

R. João José de Freitas s/n – Araçoiaba/PE CEP 53690-000  Tel (81) 3543-8553   
E-mail: camaraaracoiaba@ig.com.br  CNPJ 01.618.893/0001-04  -3/03 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

mailto:camaraaracoiaba@ig.com.br

