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ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

GIRAU DO PONCIANO – ALAGOAS. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito ( 2018) no prédio da 

Câmara Municipal de Vereadores de Girau do Ponciano- Alagoas, situado na Avenida 

Tiradentes 736, Bairro Progresso ás 16:00 horas aconteceu a 2ª (segunda) Sessão Ordinária do 

Poder Legislativo Filadelfo Firmino de Oliveira.   Dando inicio o Sr. Presidente Jose Lima 

Mauricio  agradeceu a Deus, aos pares, aos funcionários da Casa e ao público presente, em 

seguida passou a palavra ao 1º (primeiro) Secretário da Casa o  Vereador Cícero Tenório 

Silva, para que pronunciasse a chamada dos Senhores Edis, de posse da palavra o Vereador 

iniciou chamando: José Lima Maurício (presente), José Francisco da Silva (ausente), Cícero 

Tenório Silva (presente), Sales Soares de Menezes (ausente), Cesar Alves dos Santos 

(presente), Mailton da Costa Gama (presente), Josefa Farias da Silva (presente), Jarbas Gomes 

de Barros Pereira Lopes (presente), Rosivaldo dos Santos (presente). Ao finalizar o Vereador 

Cícero Tenório  retornou a palavra ao Presidente.  Havendo  numero legal de vereadores deu 

por aberto os trabalhos do dia, sequenciando  convidou o Senhor Marivaldo Vitor Mestre de 

Cerimônia da Casa, para leitura das matérias:  PROJETO DE LEI Nº 02/2018 Dispõe sobre a 

Extensão do Programa Municipal Girau Alfabetizado – ALFAGIP e dá outras providencias. 

PARECER COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: MATÉRIA: Projeto de Lei n. 02/2018 DATA: 

01/03/2018, AUTORIA: David Ramos Barros. EMENTA: Dispõe sobre a extensão do programa 

municipal de Girau Alfabetizado - ALFAGIP e dá outras providências. Trata-se de projeto de 

lei que dispõe sobre a extensão do programa municipal de Girau Alfabetizado - ALFAGIP a 

extensão do programa municipal de Girau Alfabetizado - ALFAGIP, visando abranger referido 

programa, além de excluir estudantes reeducandos do programa. Assim, o projeto encontra-se 

nesta comissão, em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, 

estando, portanto, sob a responsabilidade desta Relatoria, para que seja exarado o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. É o relatório, passo a opinar. A CRFB/88 preconiza 

que compete aos municípios legislar sobre matérias de interesse local, mediante dicção do art. 

30, I, in fine: Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Conforme se percebe da redação do projeto de lei ora analisado, este é de interesse local, 

estando de acordo com a CRFB/88. Não obstante, não afronta o texto Constitucional ou 

legislação infraconstitucional. Pelo exposto, de acordo com os elementos jurídicos delineados, 

opinamos pela aprovação do projeto de Lei, conforme fundamentos jurídicos delineados. É o 

parecer, SMJ. Presidente Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes; Secretário Cícero Tenório 

Silva; Relator Sales Soares de Menezes. PROJETO DE LEI Nº 03/2018 Define o novo Teto do 



Requisitório de Pequeno Valor - RPV Municipal por força dos δδ 3º e 4º do Art. 100 da CF/88 

Alterados pela Emenda Constitucional Nº 62, de 11 de novembro de 2009 e dá outras 

providencias. PARECER COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: MATÉRIA: Projeto de Lei n. 

03/2018 DATA: 09/03/2018 AUTORIA: David Ramos Barros. EMENTA: Dispõe sobre o novo teto 

do requisitório de pequeno valor – RPV, no Município de Girau do Ponciano/AL e dá outras 

providências. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o novo teto do requisitório de 

pequeno valor – RPV, no Município de Girau do Ponciano/AL e dá outras providências. Assim, 

o projeto encontra-se nesta comissão, em atendimento às normas regimentais que disciplinam 

sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta Relatoria, para que seja 

exarado o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. É o relatório, passo a opinar. A 

CRFB/88 preconiza que compete aos municípios legislar sobre matérias de interesse local, 

mediante dicção do art. 30, I, in fine: Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre 

assuntos de interesse local; Conforme se percebe da redação do projeto de lei ora analisado, 

este é de interesse local, estando de acordo com a CRFB/88. Não obstante, não afronta o texto 

Constitucional ou legislação infraconstitucional. Pelo exposto, de acordo com os elementos 

jurídicos delineados, opinamos pela aprovação do projeto de Lei, conforme fundamentos 

jurídicos delineados. É o parecer, SMJ. Presidente Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes; 

Secretário Cícero Tenório Silva; Relator Sales Soares de Menezes. INDICAÇÃO Nº 04/2018 

Autor Cicero Tenório Silva, Indica obras de pavimentação Asfáltica (calçamento) para o 

povoado Inhames. Na sequencia o Senhor Presidente fez uma explanação sobre as matérias 

lidas em seguida facultou a palavra aos Edis.   Após as discursões o Senhor Presidente colocou 

as matérias em Votação; os Senhores Vereadores que aprovam permaneça como se 

encontram; Aprovado, mais uma vez o Senhor presidente indagou os senhores vereadores, 

que Aprovaram em 1º e 2º turno. E não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente  

agradeceu a presença de todos e finalizou. Eu Rael Pinheiro Cavalcante Secretário Legislativo 

digitei e assino___________ a presente Ata da 2ª Reunião Ordinária do Poder Filadelfo Firmino 

de Oliveira, 15 de março de 2018. 
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