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ATA DA 7ª (SÈTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
GIRAU DO PONCIANO – ALAGOAS. 

 

 

Aos (26) vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no horário 

regimental das 16:00 horas, realizou-se a 7ª (sétima) Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Girau do Ponciano - Al.  Inicialmente, o  Sr. Presidente Jose Lima Mauricio 

determinou ao 1º Secretario da Casa que procedesse com  a chamada dos Senhores 

Edis: José Lima Maurício (presente), José Francisco da Silva (presente), Cícero Tenório 

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

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

Gomes de Barros Pereira Lopes (presente), Rosivaldo dos Santos (presente). Após a 

chamada o Senhor Presidente Verificando haver numero legal, em nome de Deus, deu 

por aberto os trabalhos relativos á presente Sessão Ordinária.  Dando prosseguimento 

aos trabalhos legislativos, o Sr. Presidente determinou ao Mestre de Cerimonia que 

procedesse com a leitura das matérias do dia:  INDICAÇÃO DE Nº07/2018 Autores:  

Jose Lima Mauricio e Sales Soares de Menezes; NOMEAR A RUA PROJETADA COM 

INÍCIO NA RUA PRINCIPAL E FINDA SEM SAÍDA, SITUADA NO LOTEAMENTO WILTON 

PINHEIRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COMO RUA ESTUDANTE JOSÉ 

VINÍCIUS RODRIGUES. INDICAÇÃO DE Nº08/2018, Autor Sales Soares de Menezes; 

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOB O RIACHO QUE DÁ ACESSO AO POVOADO PAU-BRANCO 

E A COLOCAÇÃO DE CASCALHO NA ESTRADA DO REFERIDO POVOADO. INDICAÇÃO Nº 

013/2018 Autor: Cesar Alves dos Santos; REQUER CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOB 

O RIACHO DE ACESSO AO POVOADO POÇO DOCE. REQUERIMENTO Nº16/2017 Autor: 

Jose Lima Mauricio; Requer a formulação de um Projeto de Lei que institua diretrizes 



na formulação dos campeonatos de futebol e outras modalidades esportivas, 

organizadas pelo Município, em especial no que se refere à participação dos atletas, 

permitindo apenas inscrições de esportistas com residência no Município de Girau do 

Ponciano. Oficio nº 29/2018 STSPMGP 21 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor 

Presidente da câmara Municipal de Vereadores de Girau do Ponciano – Al. O Sindicato 

dos Trabalhadores do Serviço Publico Municipal/Alagoas – STSPMGP, fundado em 

Assembleia Geral realizada no dia 05 de novembro de 2005, fazendo uso das 

atribuições conferidas por estatuto vem através de seu presidente, Jose Cavalcante 

Lima, perante este, informar solicitar Audiência Publica para tratar de assuntos 

descritos em pauta a seguir: 1 Reposição de perda salarias equivalente a 9,24%; 2- 

Descumprimento da lei municipal do PMAQ-AB; 3- Descumprimento de pagamento de 

direitos trabalhistas aos servidores; 4- Melhorias das condições de trabalho dos 

servidores e disponibilização de EPI’s; 5- Judicialização e solicitação de intervenção por 

meio do Ministério publico; 6- Estado de greve das categorias do serviço público 

municipal. Atenciosamente José de Cavalcante lima/Presidente. Após a leitura o Sr. 

Presidente falou da indicação de sua autoria e do Vereador Sales Menezes, que por se 

tratar de pessoa que gozava de grande amizade entre os moradores de Girau de 

Ponciano faz jus a homenagem aqui indicada não só por nós parlamentares bem como 

pelo amigo Danth Dorgival dos Santos Nascimento, onde atendendo as diversas 

solicitações de seus amigos resolvemos indicar seu nome para ser usado na 

nomenclatura da rua referida. Falou também sobre o seu requerimento na área do 

esporte que não e tão simples pois trata-se de um bloqueio em atletas que venha de 

outros municípios acho que o município deve fazer um campeonato apenas com 

atletas do município por que estamos tendo uma desigualdade nas equipes, pois, 

juntam aquelas equipes que tem pessoas com poder econômico e vão nas cidades 

vizinhas e contratam os atletas e formam as super equipes enquanto isso os nossos 

ficam de fora. Em seguida o Sr. Presidente anunciou a confirmação da audiência 

Pública na área da saúde para o dia 05/07/2018 que após essa audiência a câmara 

entrara em recesso. Na sequência Excelentíssimo senhor Presidente passou a palavra 

ao Vereador Jarbas Pereira Lopes que cumprimentou a todos e disse que em dados 

apresentando os números a redução com estalação da SISP caiu em 50% os índices de  

violência em nosso município e também  com essa instalação do Centro de Integração 

das Policias  abriu também oportunidade do prefeito deslocar a sede da Guarda 



Municipal para o Distrito de Canafístula do Cipriano e também melhorou bastante, há 

moradores que dizem que reduziu em ate 90% o índice de violência, conversando com 

o Diretor da Guarda Municipal ele falou que o prefeito se comprometeu em comprar 

uma nova viatura onde a Guarda Municipal vai esta atuando em dois locais ao mesmo 

tempo. O Vereador Jarbas agradeceu e finalizou. Logo após o Sr. Presidente deliberou 

a palavra aos demais e não havendo quem quisesse se manifestar, colocou as matérias 

do dia em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade dos vereadores. E não 

havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos deu 

por encerrado os trabalhos. Eu Rael Pinheiro Cavalcante Secretário Legislativo digitei e 

assino a presente Ata da 7ª Reunião Ordinária do Poder Filadelfo Firmino de Oliveira, 

26 de junho de 2018. 
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