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ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

GIRAU DO PONCIANO – ALAGOAS. 

 

Aos (23)  vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, no horário 

regimental das 16:00 horas, realizou-se a 8ª (oitava)  Sessão Ordinária da Câmara 

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

Mauricio determinou ao 2º 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 (presente), Jarbas 

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

numero Regimental o Senhor Presidente, em nome de Deus, declara aberta a presente 

sessão. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura das Matérias do dia. PROJETO DE 

LEI Nº 07/2018 DO EXECUTIVO. Intitula a Praça situada no povoado Algodão: Praça 

Severino de Oliveira Alves e a Praça situada no povoado Calderões: Praça José 

Pinheiro de Moura, e dá outras providencias. o Prefeito Municipal de Girau do 

Ponciano, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faz saber que acamara decreta e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: Art. 1º - Intitula a Praça situada no Povoado Algodão: PRAÇA SEVERINO 

DE OLIVEIRA ALVES e a Praça situada no Povoado Calderões: PRAÇA JOSÉ PINHEIRO DE 

MOURA. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrario. Girau do Ponciano/Al, DAVID RAMOS DE BARROS PREFEITO. 

REQUERIMENTO Nº 017/2018, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, Eu, 

Rosivaldo dos Santos, Vereador do Poder Legislativo deste Município, nos termos 

Regimentais em consonância com a Lei Orgânica do Município, e após ouvir o Plenário, 

REQUEIRO Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito providencias necessárias para 



implantação de uma rede extra de energia elétrica no lado direito da Avenida 

Tiradentes, sentido centro. JUSTIFICATIVA: Sabendo da costumeira atenção dispensada 

por Vossas Excelências, Justifica-se esta ação com o objetivo de melhorar a qualidade 

da iluminação, o aspecto visual, eliminar todos os fios da rede elétrica que cruzam a 

via, evitando acidentes causados por transporte de grande porte, e assim oferecendo 

mais segurança e tranquilidade para quem mora e utiliza esta via de acesso. Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Girau do Ponciano, 14 de agosto de 2018. INDICAÇÃO 

Nº 18/2018. Senhor Presidente e Senhores Vereadores, O Vereador que esta 

subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, nos 

termos Regimentais conjugado com a Lei Orgânica Municipal e demais disposições 

legais, solicitar de Vossas Excelências a apreciação e votação em Plenário da presente 

INDICAÇÃO, e se aprovada seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito David 

Ramos de Barros, para que sejam tomadas providencias para a PAVIMENTAÇÃO DO 

POVOADO ALECRIM, Zona Rural deste Município. JUSTIFICATIVA: Como o 

desenvolvimento de uma cidade deve ser equitativo, e considerando ser legítima a 

reivindicação dos moradores, estamos fazendo este pedido ao senhor Prefeito, 

ressaltando que ressaltando que o referido Povoado já faz jus a esse beneficio. Sala 

das Sessões do Poder Legislativo Filadelfo Firmino de Oliveira, Girau do Ponciano – Al, 

23 de agosto de 2018. Após a leitura o Presidente falou sobre o  projeto de lei do 

executivo nº 06/2018 que se encontrava na Secretaria desta casa e gerou algumas 

polemicas diante da classe trabalhadora, mas esse projeto deixou de existe pois foi 

solicitado a retida pela Secretaria de Administração e Planejamento. Quero ressaltar o 

meu respeito a sociedade de Girau do Ponciano, pois nunca foi aprovado nada que não 

fosse do conhecimento da população, desde 2009 ate agora todos os projetos que 

foram aprovados sempre fiz questão que a população tomasse conhecimento de 

nossos atos.  Logo  após fora aberto as discussões entre os presentes, onde o 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Publico Municipal de Girau do 

Ponciano/Al – STSPMGP, Sr. José Cavalcante Lima, fez uma explanação refere a 

matéria que foi divulgado em carros de som falando do projeto de lei nº 06/2018 que 

visa restringir e eliminar os direitos dos servidores a progressão por nível nos PCCs.  E  

disse que a revolta do servidor e que ate o momento não foram ouvidos pelo gestor 

para que se faça a reposição salarial, eu peço a parceria desta  Casa quando chegar um 

projeto de lei que venha falar sobre o servidor  publico que  envie copia ao sindicato, 

para que possamos sentar e conversar para discutir qual o melhor para o servidor 



publico. Cavalcante agradeceu e finalizou. Na sequencia  os  vereadores Jarbas Lopes 

cumprimentou a todos e deu sua opinião referente a polemica do projeto de lei 

nº06/2018, e citou exemplo do Estado do Rio de Janeiro que não esta pagando nem o 

salario mínimo aos seus servidores, isto implica numa crise que o município de Girau 

do Ponciano vai adentrar, Por  que  dialogar com o pessoal da Educação e deixar as 

outras classes de fora, todos sabem que o repasse da educação e maior que da saúde e 

isso dificulta. O Vereador Jarbinhas falou  também  se o projeto de lei vir com as 

adequações necessária a favor do servidor ele ira aprovar, agradeceu e finalizou. 

Rosivaldo dos Santos cumprimentou a todos e falou de seu requerimento assim como 

da sua grande e verdadeira vontade de lutar pelo bem estar social do povo de Girau do 

Ponciano, agradeceu e finalizou. Em seguida o  Sr. Presidente colocou o PROJETO DE 

LEI Nº07/2018, REQUERIMENTO Nº17 E INDICAÇÃO Nº 18/2018 para aprovação, os 

quais foram Aprovados com unanimidade dos Edis. Não havendo nada mais a tratar o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão.  Eu 

Rael Pinheiro Cavalcante Secretário Legislativo lavrei a presente Ata, que lida e achada 

conforme segue assinada pela presidência e demais Vereadores presentes.  

José Lima Maurício 

Presidente 

José Francisco da Silva 

Vice-Presidente 

Cicero Tenório Silva 

1º Secretario 

Sales Soares de Menezes 

2º Secretário 

Cesar Alves dos Santos 

Vereador 

Mailton da Costa Gama 

Vereador 

Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes 

Vereador 

Josefa Farias da Silva 

Vereadora 

Rosivaldo dos Santos 

Vereador 


