CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
CNPJ Nº 24.176.224/0001-17

Ata da 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – AL.

Aos 02 dias do mês de Março do ano de 2021, pelas 18h00 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: 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, e Vanda Maria Florentino
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 002/2021 “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; 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 003/2021- “Calcamento da rua
Sol nascente, povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador José Denis Ferreira de Lima
- Indicação de Nº 004/2021- “Construção da ponte da rua sol nascente.” Autoria:
Vereador José Denis Ferreira de Lima - Indicação de Nº001/2021- “Construção de
uma praça pública na rua Santa Paula no povoado Mata Verde.” – Autoria:
Vereador José Cledson dos Santos da Silva -

Indicação de Nº 002/2021

-

“Calçamento da rua São João no povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador José
Cledson dos Santos da Silva Indicação Nº 003/2021 -“Implantação de placa
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aplicativa do povoado Mata Verde.” – Autoria: Vereador José Cledson dos Santos
da Silva - Indicação de Nº 004/2021-“Organizaçao e posterior regulamentação de
ponto turística conhecido como ESCADINHA localizado no povoado Mata Verde.”
Autoria: Vereador José Cledson dos Santos da Silva - Indicação Nº005/2021 –
“Construção de quadra poliesportiva no povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador
José Cledson dos Santos da Silva. Decreto de Nº 007 de 02 de Março de 2021 –
“Dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) Autoria: Poder Executivo: - Portaria Nº 20/2021 – “Súmula:
Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maribondo/AL. Biênio 2023/2004.”
Autoria: Poder Legislativo. O Senhor Presidente convida o Vereador João Izidro de
Lima Netto para fazer uso da palavra. O mesmo segue fazendo suas saudações de
praxe. O vereador deu início a sua fala agradecendo e parabenizando a gestora do
município, a senhora Leopoldina Maria de Oliveira Amorim, juntamente com seu
Vice-Prefeito José Ubiratan Ferreira Nunes, por demonstrar zelo pele população
Maribondense que reside no interior do município. O mesmo ressaltou que em já
começaram a ser realizada a manutenção das estradas, de acordo com o
cronograma para dar continuidade. O vereador registrou que a Prefeita está
ajudando o pequeno agricultor, principalmente aqueles que têm sua plantação e
depende dela para sobreviver. O vereador diz que é um passo muito importante para
o crescimento econômico do nosso município. Dando continuidade ao seu discurso,
o vereador trouxe informações relacionadas as comemorações do próximo dia 08
(oito) – DIA INTERNACIONAL DA MULHER, aproveitando o ensejo, para
homenagear todas as mulheres do nosso Município, mulheres, e

mães

democráticas, que saem de suas casas para a busca do sustento dos seus filhos.
Encerrou as suas palavras agradecendo a atenção de todos. Na ordem dos
vereadores inscritos, o Senhor Presidente convida a Vereadora Vanda Maria
Florentino Ferreira, para fazer uso da palavra. Após as saudações de praxe iniciou
suas palavras para agradecer a Prefeita por prontamente atender um pedido da
Vereadora e, parabenizou-a pelo brilhante trabalho; na oportunidade pediu que
tenham calma que todos serão atendidos. Em discurso continuo, agradeceu a sua
equipe pelo trabalho e parceria. Na oportunidade, registrou que, juntos conseguiram
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na semana anterior conseguiram agendar e foram realizada mais de vinte cirurgias
com sucesso. A vereadora registrou a sua satisfação em fazer essa prestação de
contas a nossa população Maribondense, e destacou a carência da sua gente, e, a
sua felicidade e gratidão, quando disse que não conseguiria fazer esse trabalho
sozinha. A vereadora destacou o discurso do Vereador João Izidro de Lima Netto,
quando o mesmo na oportunidade informou que na próxima semana será o dia
internacional da Mulher. A vereadora falou que a sua felicidade é imensurável de
representar as mulheres do município, e que gostaria muito de realizar um evento
gigantesco na próxima semana, mais devido a pandemia que nos assola, e,
destacando o Decreto nº 07/2021 – Do Poder Executivo Municipal que foi publicado
nesta data, dessa forma, não serão realizados eventos comemorativos. A vereadora
destacou a possibilidade de realizar evento comemorativo no próximo ano, quando
será realizado um evento que ficará na história de Maribondo, e que irá transformar
esse dia em um dia repleto de realizações, porque é um dia diferenciado: é o Dia
Internacional da Mulher. A vereadora destacou que a mulher merece sempre o
melhor porque são trabalhadoras, lutam para conseguir o seu espaço, e que

em

nome da sua saudosa Mãe, homenageia todas as Mulheres. Encerrando o uso da
tribuna, a vereadora mais uma vez citou Decreto Municipal nº 07/2021, e quando
disse que, “não poderia deixar de falar enquanto formadora de opinião, e enfermeira
peço a vocês que tomem todos os cuidados, assim salvaremos a nossa vida, e a
vida do próximo. Esse decreto foi preciso por conta dos acontecimentos que venham
acontecendo em nossa cidade, graças a Deus temos um número pequeno, mais não
podemos acomodar, precisamos correr contra o tempo e salvar vidas”. Aparteado
pelo Vereador/Presidente Fernando de Melo Ramos, que na oportunidade
parabenizou a Vereadora pelo seu brilhante discurso, destacando que a vereadora
está preparada para ser vereadora de vários mandatos, observando o seu brilhante
trabalho que vem desempenhando a cada dia, desejando-lhe muito sucesso na sua
carreira. A Vereadora Vanda Florentino retoma o seu discurso, dizendo que todos
sabem que ela é minoria na Casa, mais que ressaltar que aqui tem uma mulher
vereadora, tanto quanto vocês, contem sempre comigo. Finalizou suas palavras
agradecendo a Deus por esta oportunidade. Não havendo mais oradores, o Senhor
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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 002/2021 “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: Chefe do Poder Executivo; (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 003/2021- “Calcamento da
rua Sol nascente, povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador José Denis Ferreira de
Lima - Indicação de Nº 004/2021- “Construção da ponte da rua sol nascente.”
Autoria: Vereador José Denis Ferreira de Lima - Indicação

de Nº001/2021-

“Construção de uma praça pública na rua Santa Paula no povoado Mata Verde.” –
Autoria: Vereador José Cledson dos Santos da Silva - Indicação de Nº 002/2021 “Calçamento da rua São João no povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador José
Cledson dos Santos da Silva Indicação Nº 003/2021 -“Implantação de placa
aplicativa do povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador José Cledson dos Santos da
Silva - Indicação de Nº 004/2021-“Organizaçao e posterior regulamentação de
ponto turística conhecido como ESCADINHA localizado no povoado Mata Verde.”
Autoria: Vereador José Cledson dos Santos da Silva - Indicação Nº005/2021 –
“Construção de quadra poliesportiva no povoado Mata Verde.” Autoria: Vereador
José Cledson dos Santos da Silva. Não havendo mais Oradores o senhor Presidente
encerrou a presente Sessão em nome de Deus.
Fernando de Melo Ramos
Presidente

João Victor Sapucaia de Araújo
1º Secretário
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João Izidro de Lima Netto
2º Secretário

Edna Terto da Silva
Redatora de Atas
Portaria nº 016/2021
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