CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO
CNPJ Nº 24.176.224/0001-17

Ata da 4ª (Quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Maribondo – AL.

Aos 30 dias do mês de Março do ano de 2021, pelas 17h00 na Sala das Sessões
Vereador José Jurandir de Oliveira – Palácio Municipal Vereador Zenóbio de
Holanda Cavalcante, onde teve lugar a Quarta 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, José Denis Ferreira
de Lima, e Vanda Maria Florentino Ferreira. O Presidente ao verificar haver número
legal, declarou aberta a sessão em nome de Deus. Em seguida, solicitou ao Primeiro
Secretário Vereador João Victor Sapucaia de Araújo, que fizesse 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 Complementar nº 004/2021 de 25 de fevereiro de 2021.
“Reestrutura o Fundo Previdenciário do Município de Maribondo - FUNPREMA.”
Autoria: Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 de 25 de
fevereiro de 2021. “Altera dispositivos da Lei 552 de 03 de abril de 2016, 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 –
Projeto de Lei nº 005/2021 “Denomina Rua Secretário Abelardo Nunes da Silva e
dá outras Providências.” Autoria:

Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira –

Projeto de Lei 006/2021 “Denomina Rua Professora Elosa Florentino de Barros e dá
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outras Providências.” Autoria: Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – Projeto
de Lei nº008/2021 “Cria bairro nesta cidade e dá outras providências.” Autoria:
Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – Projeto de Lei nº 009/2021 “Cria a
Casa da cultura Maria Joana da Conceição – Joana Gajuru e dá outras
providências.” Autoria: Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – Emenda
Aditiva nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 002/2021 (CIGIP). Emenda Modificativa
nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 002/2021 (CIGIP). Indicação de nº 001/2021
“Indico a Chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação de ruas nesta cidade.”
Autoria: Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – Indicação de nº 002/2021
“Indico a chefe do Poder Executivo Municipal, a implantação de placas indicativas
com nomenclaturas das ruas do município.” Autoria: Vereadora Vanda Maria
Florentino Ferreira – Ofício de nº 112/2021 em resposta ao ofício de nº002/2021
“Limpeza de córrego que se localiza ao lado da residência do Ex- Vereador
Sebastião Ferreira de Amorim (Basto Lino).” Autoria: Vereador Hugo Ferreira da
Silva – Ofício de Nº 113/2021 em resposta ao ofício de nº 002/2021. “Limpeza e
manutenção da rede de esgoto, localizado no povoado Mata Verde.” Autoria:
Vereador José Cledson dos Santos da Silva – Ofício de nº 114/2021 em resposta
ao ofício de nº 002/2021 “Recuperação do asfalto, na Avenida Juca Lopes.” Autoria:
Vereador João Victor Sapucaia de Araújo. De forma contínua, o Senhor Presidente
convida o Vereador João Izidro de Lima Netto para fazer uso da palavra. O mesmo
segue fazendo suas saudações de praxe. Em seguida, iniciou o seu discurso falando
sobre a pandemia da (COVID-19). Na oportunidade disse que, todos sabem, é
desesperador, é trágico, o que está sendo vivenciado, a população precisa ser
conscientizada, unir forças, e mais do que nunca, cuidar de si, e cuidar do próximo.
O Vereador destacou que diante da pandemia da (COVID-19), não pode deixar de
citar o brilhante trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma é
liderada pela Secretária Ledja Costa que diante do trabalho desenvolvido, vem
mostrando resultados. Todos os maribondenses são testemunhas ocular da garra e
determinação de toda a equipe. E continua o vereador afirmando que, 9% ou seja,
1.400 (mil e quatrocentas pessoas) já foram vacinadas e acha o número relevante e
muito importante, esse resultado proporciona aos maribondenses a esperança; e
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com fé em Deus, brevemente, estaremos todos vacinados. O Vereador destacou
ainda que a Secretaria Municipal de Saúde esteve na feira livre com os
comerciantes, dando continuidade aos trabalhos, e serão vacinadas as pessoas com
idade a partir de 64 anos, o ponto de vacinação será na Praça São Pedro (Avenida
Juca Lopes). No Posto Central também terá uma equipe vacinando, e será muito
importante que essas pessoas com mais de 64 anos possa procurar um ponto de
vacinação para se imunizar deste vírus que nos assola. O vereador também afirmou
que acompanhou durante essa semana um treinamento que para ele foi algo novo,
algo brilhante, coisas nunca vista antes no município, a Secretaria de Educação
representada pelo seu Secretário Professor Marcelo Torres, produziu um sistema de
aulas On-line, nunca vista antes em nosso município, uma tecnologia avançada,
muito moderna, realmente dá gosto de se ver. Na apresentação do sistema, o
Vereador em pronunciamento disse o seguinte: “Na teoria, o que foi visto na
apresentação, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora vamos pôr em prática esse
projeto maravilhoso que com certeza dará certo. Está de parabéns toda equipe da
Educação.” O Vereador encerrou sua fala desejando uma boa noite aos presentes.
O Senhor Presidente convida o Vereado Hugo Ferreira da Silva, para fazer uso da
palavra. O mesmo segue fazendo suas saudações de praxe e deseja boa tarde a
todos! O vereador deu início a sua fala agradecendo, e parabenizando a gestora do
município a Senhora Leopoldina Maria de Oliveira Amorim, por prontamente ter
respondido os ofícios enviados pelo vereador, mas pedi a atenção da mesma sobre
o Ofício de nº 112/2021 em resposta ao Ofício de nº 002/2021 “Limpeza de córrego
que se localiza ao lado da residência do Ex- Vereador Sebastião Ferreira de Amorim
(Basto Lino).” Autoria: Vereador Hugo Ferreira da Silva, o vereador confessou está
um pouco triste onde procurou o Secretário de infraestrutura Ernandes Azarias, três
vezes, dizendo a ele que o maior problema era onde tinha aqueles dois córregos, e
ele tinha que fazer a limpeza, o mesmo deu sua palavra prometendo que resolveria.
O vereador afirmou que o serviço ficou incompleto, e pedi que o secretário volte no
local e resolva o problema como se deve. O vereador encerou suas palavras
agradecendo a paciência de todos. Na sequência dos Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente convida o Vereador José Dênis Ferreira de Lima para fazer uso
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da palavra, o mesmo segue fazendo suas saudações de praxe. O vereador inicia
seu discurso agradecendo e parabenizando a gestora do município, a senhora
Leopoldina Maria de Oliveira Amorim, por prontamente ter respondido os ofícios
enviados pelo vereador, e ao mesmo tempo, pediu atenção para mais um Ofício
enviado de sua autoria sobre a manutenção da iluminação pública do Povoado Mata
Verde, observando que, no acesso ao povoado deu um curto-circuito, como
resultado, queimou várias lâmpadas. Na oportunidade, o Vereador agradece por
tudo, e ao mesmo tempo, pediu sabedoria e paz em sua vida para continuar os
trabalhos da Casa Legislativa. Não havendo 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 da Matéria de Ordem do Dia: PARECER: CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO FINAL Nº 04, de 30 março de 2020 ao Projeto de Lei nº 002, de 25 de
janeiro de 2021 – Autoria: Poder Executivo Municipal. (Aprovado em plenário por
unanimidade); APRECER: NEGÓCIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Nº
01, de 30 de março de 2021 ao Projeto de Lei nº 002, de 25 de janeiro de 2021 –
Autoria: Poder Executivo Municipal (Aprovado em plenário por unanimidade).
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; (Aprovado
por unanimidade) Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 de 25 de fevereiro
de 2021. “Reestrutura o Fundo Previdenciário do Município de Maribondo FUNPREMA.” Autoria: Poder Executivo; (EM APRECIAÇAO) Projeto de Lei
Complementar nº 005/2021 de 25 de fevereiro de 2021. “Altera dispositivos da Lei
552 de 03 de abril de 2016, e dá outras providências.” Autoria: Poder Executivo;
(EM APRECIAÇAO) 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
APRECIAÇAO) Projeto de Lei Nº 003/2021- “Dá nome a praça nesta cidade
contém outras providências.” Autoria: Vereador João Victor Sapucaia de Araújo –
(EM APRECIAÇAO) Projeto de Lei nº 005/2021 “Denomina Rua Secretário
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Abelardo Nunes da Silva e dá outras Providências.” Autoria: Vereadora Vanda
Maria Florentino Ferreira – (EM APRECIAÇAO) Projeto de Lei 006/2021 “Denomina
Rua Professora Elosa Florentino de Barros e dá outras Providências.” Autoria:
Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – (EM APRECIAÇAO) Projeto de Lei
nº008/2021 “Cria bairro nesta cidade e dá outras providências.” Autoria: Vereadora
Vanda Maria Florentino Ferreira – (EM APRECIAÇAO) Projeto de Lei nº 009/2021
“Cria a Casa da cultura Maria Joana da Conceição – Joana Gajuru e dá outras
providências.” Autoria: Vereadora Vanda Maria Florentino Ferreira – (EM
APRECIAÇAO). Finda a leitura e aprovações da ordem do dia, o Senhor Presidente
convocou os dignos pares para a Sessão Extraordinária para a segunda votação do
Projeto de Lei, supracitado e aprovado.

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
Portaria nº 016/2021

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138
E-mail: camaramaribondo@hotmail.com,tesourariacamaramaribondo@hotmail.com e licitacamaramaribondo@hotmail.com
Página 5 de 5

