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                    ATA DA 2ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 5º LEGISLATURA 

 

  Ata da 2ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 5º 

Legislatura da Câmara Municipal de Araçoiaba-PE, aos 24 (vinte e quatro) 

dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatorze, convocada pelo 

Presidente Exmo., Senhor Vereador Daniel Otavio da Silva   sob a 

presidência do mesmo, sem remuneração, para deliberar projetos de lei nº 

05/2014 e 016/2014 do poder Executivo, e 02/2014 do poder Legislativo, 

em Sessão Extraordinária às 21:00h, 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, Mauricio Jose da Silva, 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, Carlos Caetano 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, passa a ordem do 

dia: em segunda discursão, Projeto de lei nº 015/2014, de autoria do poder 

executivo, Ementa: Institui a regularização fundiária de parte do imóvel 

“Engenho Purgatório” medindo 50.258,18m² e um perímetro de 1.334,57m, 

cuja planta memorial descritivo e confrontações encontram-se em anexo, 

sendo referido imóvel de propriedade da empresa CBE-COMPANHIA 

BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.184.936/0001-76, com endereço á ilha de itapessoca, s/n, Fábrica, 

Tejucupapo, Goiana-PE, CEP 55900-000, que utiliza o nome Usina Santa 

Tereza, situado no perímetro urbano, na localidade denominada Bom Jesus, 

do Município de Araçoiaba, com o requerimento nº 06/2014 aprovado por 

unanimidade,  em segunda 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. 
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Projeto de Lei 016/2014, de autoria do poder executivo, Ementa: Altera o 

capitulo II, Art.25º Alinea da lei nº 218/2009, e dá outras providencias, com 

requerimento 05/2014 aprovado por unanimidade, em segunda 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. Projeto de lei nº 02/2014, de 

autoria do poder legislativo, Ementa: dispões sobre denominação do velório 

municipal de Araçoiaba, e da outras providências, com requerimento de 

nº10/2014 aprovado por unanimidade, em segunda 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 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 24 de Outubro de 2014. 

__________________________ 

Presidente 

 

__________________________________ 

Vice-Presidente 

 

 __________________________________  

Secretário  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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