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ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

GIRAU DO PONCIANO – ALAGOAS. 

 

Aos (13) treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no horário 

regimental das 16:00 horas, realizou-se a 9ª (nona) 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 (ausente), 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: INDICAÇÃO Nº 

021/2018, 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 Sr. Prefeito Municipal,  

no sentido de: Fazer Abertura de uma via  para dar acesso à Avenida Leste. INDICAÇÃO 

Nº 022/2018, 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 da presente indicação para votação 

do Plenário, e se aprovada seja enviado ofício ao Excelentíssimo Sr. David Ramos de 

Barros, Digníssimo Prefeito Municipal, no sentido de CANALIZAR água potável para a 

Vila Boiadeiro situada entre os Povoados, Lagoa das Piabas e Alecrim, zona rural deste 



Município. Após a leitura o Sr. Presidente fez uma explanação sobre a lei nº 662/17 

que trata da gratuidade da passagem em transporte complementar de passageiro aos 

maiores de 60 (sessenta) anos, cuja linha se origine ou se finde neste município. A lei é 

clara não necessita que o idoso tenha uma carteirinha para ter seus direitos 

garantidos, basta um documento com foto, é preciso encontrar uma solução, pois, esta 

lei não está sendo cumprida; que gostaria do apoio dos senhores vereadores e da 

senhora vereadora para convocar a esta Casa o Presidente do sindicato dos 

transportes intermunicipais de Girau do Ponciano e o Presidente do movimento da 

cidadania para uma reunião. Na sequência foi deliberada a palavra aos Edis. O 

Vereador Cesar disse está de acordo com o Sr. Presidente, e também justificou suas 

indicações, Como o desenvolvimento de uma cidade deve ser equitativo, e 

considerando ser legítima a reivindicação dos moradores, a abertura desta rua é um 

anseio antigo dos moradores; assim como a canalização de agua portável para a 

comunidade da vila boiadeiro. É dever do poder público garantir melhorias na 

qualidade de vida da população, razão pela qual aguardam o beneplácito desse digno 

governo no sentido de atender os anseios e necessidades das comunidades carentes. 

O Vereador Rosivaldo Santos cumprimentou a todos e falou que está de acordo com a 

convocação dos responsáveis para que se faça cumprir a lei. Prosseguindo os debates 

os demais vereadores disseram estarem de acordo com o Senhor Presidente em fazer 

a convocação dos Presidentes dos transportes intermunicipal e do movimento da 

cidadania. Em seguida o  Sr. Presidente colocou em votação as INDICAÇÕES Nº 21 E 

22/2018  de autoria do vereador Cesar Alves dos Santos, as quais foram Aprovadas 

com unanimidade. 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.  
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