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                    ATA DA 5ª SESSÃO  ORDINÁRIA DA 6º LEGISLATURA 

 

  Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão 

Legislativa da 6º Legislatura da Câmara Municipal de Araçoiaba - PE, aos 

15 (quinze) dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezessete, sob a 

Presidência do Exma. Senhora Vereadora Kerolayne Gessica da Silva, em 

Sessão Ordinária às 19h30min, onde compareceram à sala das sessões da 

Câmara Municipal de Araçoiaba os senhores vereadores: Carlos Caetano da 

Silva, Erison Silva Pereira,  Fernando Francisco de Vasconcelos, Gilson 

Farias da Silva,  José Sérgio de Souza, Katia Simone da Silva, Mauricio 

Jose da Silva, Miqueias Jose da Silva, Miriam Jose Feliciano Bezerra e  

Severino Alexandre Filho, ocuparam as cadeiras de Vice-presidente e 

secretário os senhores vereadores: Severino Alexandre Filho e Erison Silva 

Pereira , 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, a 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, 

a Senhora  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 a Sra. Presidente 

faculta a Tribuna Livre,  não havendo  ninguém inscrito, passa a ordem do 

dia, Indicação 020/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir 

em votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, 

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

Indicação 019/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 021/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 018/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 024/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 
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Indicação 025/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 026/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 028/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 022/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade, 

Indicação 023/2017, em discussão, não havendo quem queira discutir em 

votação, aqueles que votam favorável permaneçam onde se encontram, os  

que votam contrário que se manifestem, aprovado por unanimidade,   não 

havendo mais matérias a serem deliberadas a Sra.  Presidente faculta a 

palavra aos vereadores para explicações pessoais, não havendo ninguém 

que queira usar a palavra, encerra a sessão e convida a todos para a 

próxima sessão, A Senhora  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 15 de 

Fevereiro  de 2017. 

 

__________________________ 

Presidente 

 

__________________________________ 

Vice-Presidente 

 

 __________________________________  

Secretário  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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