CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
CNPJ Nº 24.176.224/0001-17

Ata da 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – AL.

Aos 23 dias do mês de Fevereiro do ano de 2021, pelas 17h30 na Sala das Sessões
Vereador José Jurandir de Oliveira – Palácio Municipal Vereador Zenóbio de
Holanda Cavalcante, onde teve lugar a Primeira Sessão Ordinária, e, pelo Livro foi
realizada a chamada dos Senhores Vereadores: Audevânio Correia dos Santos,
Fernando de Melo Ramos, Hugo Ferreira da Silva, João Izidro de Lima Neto, João
Victor Sapucaia de Araújo, José Cledson dos Santos da Silva, José Denis Ferreira
de Lima, Leandro Batista da Silva, e Vanda Maria Florentino Ferreira. Foi
Constatada a presença dos seguintes Vereadores: Audevânio Correia dos Santos,
Fernando de Melo Ramos, Hugo Ferreira da Silva, João Izidro de Lima Neto, João
Victor Sapucaia de Araújo, José Cledson dos Santos da Silva, e José Denis Ferreira.
O Presidente ao verificar haver o número legal, declarou aberta a sessão em nome
de Deus. Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário Vereador João Victor
Sapucaia de Araújo que realizasse a leitura da Matéria de Expediente: Projeto de
Lei Nº 002/2020 “Ratifica o protocolo de intenções autorizando o Poder Executivo a
integrar o consórcio Público para gestão de energia elétrica e serviços Públicos –
CIGIP e dá outras providências.” – Autoria: Poder Executivo Municipal; Projeto de
Lei Nº 002/2021. “Institui o Programa Municipal de controle e erradicação da
brucelose bovina no município de Maribondo/Al, e dá outras providências.” –
Autoria: Vereador João Victor Sapucaia de Araújo; Projeto de Lei Nº 003/2021 “Dá nome a praça nesta cidade contém outras providências.” – Autoria: Vereador
João Victor Sapucaia de Araújo. Indicação de Nº 001/2021- “Calçamento da rua Sol
nascente - povoado Mata Verde” – Autoria do Vereador José Denis Ferreira de
Lima; Indicação de Nº 002/2021- “Construção da ponte da rua sol nascente.” - –
Autoria: Vereador José Denis Ferreira de Lima. Requerimento de Nº 001/2021“Reforma a ampliação da praça no povoado Silvério Militão Ramos”. – Autoria:
Vereador/Presidente Fernando de Melo Ramos. Na sequência, o Senhor Presidente
convida o Vereador João Izidro de Lima Netto para fazer uso da palavra. O vereador
inicia o seu discurso fazendo suas saudações de praxe. Em seguida, agradece à a
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Excelentíssima Senhora Prefeita Leopoldina Amorim, por ter atendido os seus
pedidos. O primeiro – a disponibilidade do espaço ao lado do salão bom pastor foi
reservado para as crianças brincarem nos finais de semana, assim proporcionando
momentos de lazer e interação, ou seja, criando uma receptividade aos nossos
pequenos. O segundo por ter atendido prontamente mais um pedido ao realizar a
limpeza do rio e galerias do nosso Município. O vereador informou que é perceptível
após a retirada das sujeiras do rio, diminuiu a proliferação dos mosquitos em nossas
residências. Enfim, a ação traz benefícios a população, esse será sempre será o
papel do vereador, proporcionar qualidade de vida para aos residentes. Dando
continuidade ao seu discurso, o vereador desejou aos demais colegas Vereadores
que iniciaram nesta data a primeira Sessão Ordinária, grandes conquistas e
realizações para aquele povoado tão sofrido (Mata Verde), que infelizmente foi
esquecido, o mesmo disse que tem a certeza que nessa gestão o mesmo será
beneficiado. O vereador registrou a sua fala dizendo que iria trabalhar em parceria, e
com união, como sempre foi à prática nesta Casa, vamos tentar acertar, e se
errarmos, que seja o menos possível. O vereador destacou que, seria muito
importante que Dona Leopoldina (Prefeita), ela como líder do município, precisa
escutar, precisa entender, e acima de tudo, precisa promover dias melhores para
cada maribondense. Encerrou suas palavras agradecendo a Deus e, pedindo que
nos dê muita saúde, sabedoria, e acima de tudo, discernimento. Na sequência, o
senhor Presidente convida o Vereador João Vitor Sapucaia de Araújo para fazer uso
da palavra. O mesmo segue fazendo suas saudações de praxe e deseja boa tarde a
todos. Ao iniciar o seu discurso, o vereador disse que hoje daria início a Primeira
Sessão Ordinária, reafirmando o seu compromisso com cada um de vocês, e disse
que, podem contar com o vereador, principalmente, àquelas pessoas que
acreditaram nele. O vereador registrou a sua atenção ao discurso do seu colega
Vereador João Izidro de Lima Netto, quando citou o seu nome em seu brilhante
discurso, agradeceu ao colega Vereador, mais uma vez reafirma que iria trabalhar
em parceria para o bem da população. Na oportunidade, o vereador pediu atenção
aos ofícios enviados ao Poder Executivo, quando na oportunidade, quando foi
solicitada a manutenção da estrada vicinal que dar acesso ao Povoado Mata Verde,
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como também, os reparos asfáltico na Rua Baixa Fria (Av. Juca Lopes), pois está
surgindo

desnivelamento,

assim,

causando

transtornos

aos

moradores

e

transeuntes. O vereador encerrou as suas palavras e desejou boa tarde aos
presentes. O Senhor Presidente convida o Vice-Presidente/Vereador José Denis
Ferreira de Lima para assumir a presidência. Em seguida inicia na tribuna o seu
discurso fazendo suas saudações de praxe. Inicia a sua fala informando que na
pauta consta o Requerimento nº 001/2021 de sua autoria, no qual solicita da
senhora Prefeita a reforma e ampliação da praça no Povoado Silvério Militão Ramos
(Lagedo), observando que deve ser observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, para assim, dar início a empreitada, que trará qualidade de vida aos seus
moradores. Em discurso contínuo, agradeceu ao ex-Vereador Hugo Lima Ribeiro
Damasceno, que teve a gentileza de dá nome aquele povoado com o nome do pai
dele, o saudoso senhor Silvério Militão. Na oportunidade registrou que o pai
homenageado foi o fundador daquele povoado. Como Vereador no percurso da sua
vida política, o mesmo conseguiu calçamento, água encanada, escolas, e hoje darei
seguimento ao seu trabalho, fazendo tudo que estiver ao meu alcance, proporcionar
dias melhores para nossa população. Encerou suas palavras agradecendo aos
ouvintes presentes. O Vice-presidente em exercício na Presidência, convida o
Senhor Presidente para reassumir os trabalhos da mesa. Constatando que não há
mais oradores, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário João Vitor
Sapucaia de Araújo que realizasse a segunda chamada dos senhores Vereadores.
Em seguida solicitou que fizesse a leitura de Ordem do Dia. Projeto de Lei Nº
002/2020 “Ratifica o protocolo de intenções autorizando o Poder Executivo a integrar
o consórcio Público para gestão de energia elétrica e serviços Públicos – CIGIP e dá
outras providências.” – Autoria: Poder Executivo Municipal (EM APRECIAÇÃO);
Projeto de Lei Nº 002/2021. “Institui o Programa Municipal de controle e erradicação
da brucelose bovina no município de Maribondo/Al, e dá outras providências.” –
Autoria: Vereador João Victor Sapucaia de Araújo (EM APRECIAÇÃO); Projeto de
Lei Nº 003/2021 - “Dá nome a praça nesta cidade contém outras providências.” –
Autoria: Vereador João Victor Sapucaia de Araújo (EM APRECIAÇÃO). Indicação
de Nº 001/2021- “Calçamento da rua Sol nascente - povoado Mata Verde” – Autoria
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do Vereador José Denis Ferreira de Lima; Indicação de Nº 002/2021- “Construção
da ponte da rua sol nascente.” - – Autoria: Vereador José Denis Ferreira de Lima.
Requerimento de Nº 001/2021- “Reforma a ampliação da praça no povoado Silvério
Militão Ramos”. – Autoria: Vereador/Presidente Fernando de Melo Ramos.
(Aprovado por unanimidade)

Fernando de Melo Ramos
Presidente

João Victor Sapucaia de Araújo
1º Secretário

João Izidro de Lima Netto
2º Secretário

Edna Terto da Silva
Redatora de Atas
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