CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
C.N.P.J Nº 24.176.224/0001-17
Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – Al.

Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, no Salão da
Câmara Municipal de Vereadores de Maribondo – Al. Palácio Zenóbio de Holanda
Cavalcante. Teve lugar a presente Sessão Ordinária, e pelo livro foi feita a chamada dos
senhores Vereadores: Audevânio Correia dos Santos, Edivan de Almeida Costa, Fernando de
Melo Ramos, Hugo Ferreira da Silva, Hugo Lima Ribeiro Damasceno, Jenesson Danilo Silva
Ramos, João Izidro de Lima Neto, Leandro Batista da Silva e Severino Melo de Lucena.
Constatando-se a presença dos Vereadores: Edivan de Almeida Costa, Fernando de Melo
Ramos, Hugo Ferreira da Silva, Hugo Lima Ribeiro Damasceno, João Izidro de Lima Neto,
Leandro Batista da Silva e Severino Melo de Lucena. O Presidente a verificar número legal,
declara aberta a Sessão em nome de Deus. Em seguida, solicita por anuência do primeiro
Secretário que a Servidora Ana Evellyn, faça a leitura da ata anterior, a mesma segue fazendo
a leitura, o Vereador Severino Lucena, pede a dispensa da leitura da ata, o Presidente pergunta
se todos concordam, havendo a concordância de todos, a leitura da ata foi suspensa, e
colocada a mesma em discussão, não havendo discussão, submete a votação, ficando
aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente solicita do Primeiro Secretário que
faça a leitura das Matérias de Expediente: Requerimento nº 01/2018 – Do Vereador João
Izidro de Lima Netto. O Presidente convida o Vereador Hugo Ribeiro para fazer uso da
tribuna: o mesmo inicia a sua fala fazendo as saudações de praxe e diz: eu gostaria de dizer à
algumas pessoas inclusive para os servidores desta Casa, que o trabalho daqui do Poder
Legislativo, cabe unicamente aos Vereadores que faz parte desta Casa, servidor desta Casa,
nada mais deve fazer a não ser cumprir o seu papel e sua função para qual foi designada,
então nós não podemos aceitar que servidores fiquem sugerindo aos Vereadores, dando suas
sugestões na rua sem ter o conhecimento da causa e sem ter o poder legal de falar desta Casa,
então esse servidor mérce as suas palavras e faça o seu papel de somente fazer o seu papel de
direito, mas os assuntos da Câmara deixe que os Vereadores conduza e resolva os problemas
desta Casa, e os servidores estão aqui para somente cumpri o seu papel que é determinado e
nada mais, era esse o recado que eu queria dá na tarde de hoje, uma boa tarde a todos. O
Presidente convida o Vereador Severino Lucena para fazer uso da tribuna: o mesmo inicia a
sua fala fazendo as saudações de praxe e diz: o que me traz à esta tribuna na tarde de hoje, é
que esta Casa precisa focar, sobre as questões dos conselhos municipais, conselhos da
educação, da saúde, da ação social, da merenda escolar, porque esses conselhos são criados
justamente para ajudar a fiscalizar todo o processo governamental de nosso município, e as
vezes as pessoas cobram da Câmara de Vereadores e eu sinceramente nesse tempo todo que
eu estou nesta Casa, eu nunca fui procurado por conselho nenhum, eu nunca vi nenhum
conselho, de nenhuma secretaria apontar irregularidades, e a gente sabe que isso precisa ser
ajustado, isso precisa ser mudado, eu não estou aqui apontado conselho nenhum, estou apenas
alertando, pois é uma das coisas que precisam ser afinados, que a Câmara de Vereadores
precisam ter mais acesso à esses conselhos, precisamos saber se realmente eles estão se
reunindo, se estão discutindo a questão de cada secretaria, pois como nós todos sabemos e
temos conhecimento que o nosso município não anda bem, e nós temos a responsabilidade de
ajudar a mudar esse cenário que o nosso município se encontra, não estou aqui dizendo que o
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Prefeito está desviando dinheiro, mas nós temos que fazer o nosso papel enquanto
fiscalizadores do Poder público, vimos que para se ter uma licitação para aquisição de
lâmpadas e utensílios para a iluminação pública, foi preciso doze meses para que ocorresse, e
ainda vemos muitos postes nas ruas com suas lâmpadas apagadas, então alguma coisa está
errada, nós devemos ater pra isso, eu não quero briga com ninguém não, eu não entrei na
política pra brigar com ninguém não, o meu Deus me ensina, olhe meu filho na casa que
existe briga, confusão, não prospera, porque ao invés de você está lutando, buscando, você
está ali guerreando entre si, eu não quero brigar com Prefeito não, pra que, eu não vou ganhar
nada com isso não, agora também ninguém nesse mundo vai me tirar o direito de dizer o que
eu quero, o que eu penso, de exercer o meu mandato, ninguém vai tirar isso de mim, porque é
a única coisa que quando eu morrer eu vou levar, é isso, é a ética, é a honra, isso é o que vale,
o resto não vale de nada, tu pode ser dono do que você quiser, quando morrer está perdido,
não serve pra nada, agora aquilo que você plantou, a semente que você deixou pra os seus
filhos, isso é o que vai valer, e nós somos honrados, homens honrados, são nove lugares onde
são setenta, oitenta pessoas disputando e o povo escolheu a gente, não vamos entrar nesse
jogo de ficar aqui um brigando com o outro, é claro que eu vou falhar, e o meu colega vai
falar aqui, mas essa reclamação não é pra mim denegrir não, pelo contrário é pra que eu
cresça, e que eu venha me corrigir, e reconhecer, é realmente eu errei nisso ou aquilo, eu dei
brecha, continuando a minha fala, eu soube que a nossa merenda não está boa, está faltando
carne, os alimentos estão chegando já quase perto de se vencerem, mas isso aí foi o que se
falaram, mas essa semana nós vamos fazer uma visita, aproveito a oportunidade para
parabenizar aos meus colegas Vereadores Paulinho, João Netto e Hugo Ribeiro,que já estão
fazendo essas visitas nas Escolas de nosso município, estão fazendo o papel que deve ser
feito, é fiscalizar, é chegar nas Escolas e se apresentar como Vereador, eu sou Vereador, é o
meu dever está aqui, olhando como é que as coisas estão, muita gente entende que isso é
persegui, não, isso é o meu papel, e com isso as pessoas vão começar a dá credibilidade, se
houver alguma coisa de errado, iremos chamar a secretária e ela irá dá as explicações que
tenham lógica, não se pode passar um ano inteiro para fazer uma licitação para iluminação e
dizer que isso faz sentido, pois isso não faz sentido, e as lâmpadas apagadas e tudo
desmantelado e a gente quando liga pronto acabou-se, não tem lâmpada, não tem reator, não
tem nada, e o dinheiro, pra onde foi, pra onde foi o dinheiro, algum Vereador pode me
responder, não sabemos, isso está errado, temos que saber, continuando a minha fala, temos
dois Secretários aqui presentes, o secretário do Trabalho meu amigo Hugo Tenório e tem a
secretária de Cultura, minha amiga Mônica Amaral, os dois são competentes, sabem trabalhar,
querem trabalhar, mas não tem como, pois não se tem renda pra disponibilizar pra essas
secretarias, eu digo a vocês dois, eu estou às ordens, pra o que vocês precisarem, podem
contar comigo, e não só a vocês, mas de repente algum secretário esteja ouvindo a nossa
Sessão, eu digo o mesmo, estou aqui pra o que precisar, eu quero ajudar o meu município, eu
quero que o meu município saia dessa situação, eu torço pra que esta gestão der certo, eu não
sou candidato a Prefeito não, pra fazer política não, a política se faz no tempo certo, eu fui
eleito pra isso, eu fui eleito pra ajudar o meu município, e eu digo aqui, o povo está sofrendo,
não estamos aqui pra legislar em causa própria, estamos aqui pra legislar pra o bem do nosso
município, pra não sermos talvez penalizados lá na frente, eu não aconselho ninguém a fazer
isso, e eu tenho certeza absoluta que os meus colegas aqui todos antenados, alguns novos, mas
que estão aqui lutando, batalhando, por dias melhores, então eu deixo aqui o meu alerta, ou se
muda isso, ou Maribondo vai disso à pior, estamos aí com o FUNPREMA falido, vai vir vinte
milhões, mas esses vinte milhões se não souber gastar, se não souber realmente o que vai
fazer, fazer uma política a longo prazo, vai acabar, e Maribondo vai continuar do mesmo jeito,
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então eu quero desejar aqui uma feliz semana a todos os meus colegas aqui, quero pedir
desculpas a algum colega aqui, seu eu magoei na Sessão passada, boa tarde a todos. O
Presidente convida o Vereador João Netto para fazer uso da tribuna: o mesmo inicia a sua fala
fazendo as saudações de praxe e diz: gostaria de dizer aqui, que não pude vir à Sessão a
semana passada, pois fui resolver um assunto pessoal, mas digo aqui que todos nós
Vereadores estamos sujeitos a faltar a alguma sessão, pois somos humanos e estamos passivos
de algum problema seja ele qual for, na manhã de hoje, nós fazendo valer o nosso mandato de
Vereador, eu juntamente com os Vereadores Paulinho Tenório e Hugo Ribeiro estivemos
fazendo uma visita na Escola Dom Pedro I, uma Escola que tenho um carinho grande, pois
estudei lá até a quarta série, e visitamos também a Escola Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, a qual estudei lá também, e dessas visitas iremos fazer um ofício em forma de
relatório onde iremos encaminhar à secretária de educação, pra que ela possa tomar as
providências necessárias, pra que ela possa através das nossas sugestões melhorar a situação
das Escolas, continuando a minha fala, gostaria que fosse encaminhado oficio ao Secretário de
Administração de nosso município, Sr. Alberto Pedrosa, que ele encaminhe à esta Casa a
relação do novo secretariado de nosso município, uma vez que foi reformulado o quadro de
secretários, só era isso que eu tinha na tarde de hoje, uma boa tarde a todos. O Presidente
convida o Vereador Leandro Batista para fazer uso da tribuna: o mesmo inicia a sua fala
fazendo as saudações de praxe e diz: gostaria de solicitar do Presidente desta Casa, que
providencie a reformulação do Regimento desta Casa, juntamente com a Lei Orgânica de
nosso município, todos nós sabemos que estão defasados, na Sessão passada esteve presente
só um terço desta Casa, e surgiu a dúvida se podia ou não fazer a Sessão, e na Lei Orgânica
do município ela dizia que não poderia se fazer Sessão sem o comparecimento de algum
membro da Mesa, ou seja, pra se abrir a Sessão teria que está presente algum membro da
Mesa Diretora, seja o membro que fosse, quando nós fomos olhar o Regimento Interno desta
Casa, dizia que poderia abrir a Sessão se estivesse um terço dos membros deste Poder, então
devido a isso e outras duvidas que acabam surgindo, eu gostaria que Vossa Excelência
procurasse o jurídico desta Casa, pra que o mesmo elabore uma reformulação pra essas duas
Leis, continuando a minha fala, gostaria de parabenizar aos colegas Vereadores que foram
fiscalizar as Escolas de nosso município, então eu encerro as minhas palavras desejando uma
boa tarde a todos vocês. O Presidente convida o Vereador Paulinho Tenório para fazer uso da
tribuna, o mesmo inicia a sua fala fazendo as saudações de praxe e diz: gostaria de começar a
minha fala na tarde de hoje, justificando a minha falta na semana passada, estava vindo pra
Maribondo e meu amigo Hugo Ribeiro me ligou e eu disse que não poderia chegar a tempo da
Sessão, pois tinha acontecido um problema com o meu carro, me sinto feliz na tarde de hoje,
de ouvir os meus pares discursarem, onde também o meu amigo Severino Lucena pediu
desculpas aqui publicamente aos Vereadores, mas não precisava Vereador, eu sei da sua
preocupação, pois a sua preocupação também é a minha, tenho compromisso com essa
população, fui eleito para brigar pela nossa população, venho tentando fazer o meu papel, mas
eu não achava que era tão difícil, mas estou ajudando da minha maneira, sei que cada colega
aqui também está fazendo o mesmo, não tenho dúvida nenhuma que os meus pares estão
lutando por dias melhores, pois foi pra isso que fomos eleitos pelo povo de Maribondo, e hoje
eu senti aqui uma união entre os Vereadores, eu sempre digo isso aqui, ao meu amigo Hugo
Ribeiro, quando estamos conversando, que esta Câmara está muito preocupada com a situação
de nosso município, e sei que esta preocupação não é somente de um Vereador, mas sim de
todos que compõem este Poder, e digo a vocês contem com este Vereador que vos fala, pra o
que vocês precisarem para melhoria do nosso povo, continuando a minha fala, gostaria que
fosse enviado oficio ao Secretário de Infra estrutura Alexandre Costa, pra que o mesmo
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providencie a limpeza da ponte da rua do comércio, e aproveitar e fazer a mesma limpezana
ponte nas proximidades da loja Santo Antônio, era o que eu tinha na tarde de hoje, uma boa
tarde a todos. O Presidente convida o Vereador Edivan de Almeida para assumir a
Presidência, o Presidente em exercício convida o Vereador Fernando Militão para fazer uso
da tribuna: o mesmo inicia a sua fala, fazendo as saudações de praxe e diz: eu ouvindo
atentamente a fala dos meus colegas que me antecederam à esta tribuna na tarde de hoje,
alguns deles se justificando pela ausência na ultima sessão, teve o nobre amigo Severino
Lucena que veio aqui pedir desculpas, mas eu confesso que eu não tenho magoa, nem
resentimento de nada, até porque, eu entendi de uma forma diferente, acredito e sei que todos
nós Vereadores que compõem esta Casa, sabem que é impossível, que nós possamos está
presentes em todas as sessões, até porque nós não sabemos da nossa vida do amanhã, nós não
sabemos da nossa vida daqui a um minuto, então nós não sabemos de nada, só quem sabe é
Deus, então Deus é quem vai dizer se estaremos presentes ou não, mas confesso a Vossa
Excelência que entendo a vossa preocupação, que vocês tem com o município, mas que essa
notória ausência dos Vereadores, só justifica a vontade de vocês quererem todos nós
reunidos, juntos em um só propósito, e quero dizer aqui, que estou a disposição de todos
vocês meus pares e da população de Maribondo, meu boa tarde a todos. O Presidente em
exercício convida o Vereador Fernando Militão para reassumir a Presidência. Não havendo
mais oradores, solicito do Primeiro Secretário que faça a segunda chamada dos senhores
Vereadores: : Audevânio Correia dos Santos, Edivan de Almeida Costa, Fernando de Melo
Ramos, Hugo Ferreira da Silva, Hugo Lima Ribeiro Damasceno, Jenesson Danilo Silva
Ramos, João Izidro de Lima Neto, Leandro Batista da Silva e Severino Melo de Lucena.
Solicito ainda do Primeiro Secretario que faça a leitura das matérias de Ordem do Dia:
Requerimento nº 01/2018 – Do Vereador João Izidro de Lima Netto. O Presidente faculta a
palavra. Não havendo mais oradores, encerro a presente Sessão em nome de Deus. Boa tarde.

Fernando de Melo Ramos
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João Izidro de Lima Netto
1º Secretário
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Ana Evellyn Alves Braz de Alcântara
Redatora de Atas
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