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ATA DA 04º (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL DE GRANITO, ESTADO DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM 

13 DE ABRIL DE 2018. 

Aos treze dias do  mês de Abril  de dois mil e dezoito às 9:00 (nove) horas  no 

prédio da Câmara Municipal de Granito, situada na Avenida José Saraiva Xavier 

nº 151 centro de Granito Estado de Pernambuco, nos termos legais regidos pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Regimento 

interno da Câmara Municipal de Granito, estiveram reunidos em assembleia geral 

os membros do poder legislativo municipal, sob a presidência do senhor, Onofre 

Eufrásio de Luna Neto, com a participação dos membros da  mesa diretora, 

vereadores: Aurilio Lacerda de Alencar, primeiro secretário, Sérgio Estênio 

Peixoto Xavier, segundo secretário,Cícero Nildo de Oliveira Alencar vice-

presidente,George Washington Pereira de Alencar,  Breno Holanda Sampaio,Alan 

Oliveira, Herbert Cordeiro de Alencar,Wanderson Silva de Meneses,Verificando o 

número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a 

sessão logo após solicitou do primeiro secretário a leitura da ata anterior, após a 

leitura a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade foi 

apresentando a pauta do dia com o seguinte teor: Apresentação do Projeto de Lei 

nº006/2018 Ementa: Dispõe sobre reformulação da Estrutura da Prefeitura 

Municipal de Granito, alterando Secretarias Municipais, criação de Cargos em 

Comissão-CC e Função Gratificada e da outras providências. Ficando o mesmo em 

apreciação. Em ato continuo foi apresentado uma  indicação de nº01/2018 de 

autoria do Sr. vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto que apresenta ao Sr. 

Prefeito Municipal a seguinte sugestão: implantar a iluminação no cemitério 

público do povoado de Lagoa Nova, Município de Granito. Após a apresentação a 

indicação foi posta em votação e ao final verificou a unanimidade de votos 

favoráveis. Dando continuidade foi apresentado a indicação de nº03/2018 de 

autoria do Sr. vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto que apresenta ao Sr. 

Prefeito Municipal a seguinte sugestão: para que seja reformada a Praça da 

Matriz do distrito de Rancharia Município de Granito. Após a apresentação a 

indicação foi posta em votação e ao final verificou a unanimidade de votos 

favoráveis. Em ato continuo foi apresentada  outra indicação de nº 04/2018 de 

autoria do Sr. vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto que apresenta ao Sr. 

Prefeito Municipal a seguinte sugestão reformar a quadra poliesportiva do distrito 

de Rancharia Município de Granito. Após a apresentação a indicação foi posta em 

votação e ao final verificou a unanimidade de votos favoráveis. Dando 

continuidade foi apresentado outra indicação de nº01/2018  . de autoria do Sr. 

mailto:camaragranito@gmail.com


ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE GRANITO 

CASA ANTONIO AGOSTINHO JANUARIO 
 

Av. Jose Saraiva Xavier, 151 - centro Granito-PE CEP: 56.160-000 

FONE/FAX: 87 3880-1160 E-MAIL: camaragranito@gmail.com 

 CNPJ: 11.474.954/0001-52 
 

vereador Cícero Nildo de Oliveira Alencar que apresenta aos seus pares  a seguinte 

sugestão, Solicita a Construção de  uma Caixa de Distribuição e Abastecimento D’ 

água na cidade de Granito. Após a apresentação a indicação foi posta em votação e 

ao final verificou a unanimidade de votos favoráveis. Dando continuidade foi 

apresentado outra indicação de nº 02/2018 de autoria  do Sr. vereador Cícero 

Nildo de Oliveira Alencar que apresenta aos seus pares  a seguinte sugestão 

Solicitando ao Chefe do Executivo Municipal, após Deliberação e Despacho desta 

Presidência, para Reforma e Recuperação do Balneário na cidade de Granito, 

Após a apresentação a indicação foi posta em votação e ao final verificou a 

unanimidade de votos favoráveis, Logo após foi apresentada  outra indicação de nº 

01/2018 de autoria do Sr. vereador Alan de Oliveira  que apresenta ao Sr. Prefeito 

a construção do Saneamento Básico da Rua Prefeito Esmerindo Alvino da Silva, 

localizada na sede do Município de Granito. Após a apresentação a indicação foi 

posta em votação e ao final verificou a unanimidade de votos favoráveis. Em ato 

continuo foi apresentada  outra indicação de nº 01/2018 de autoria do Sr. vereador 

Herbert Cordeiro de Alencar que apresenta ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte 

sugestão: Ampliação da rede de Coleta de Esgoto Sanitário da Rua Candido 

Bezerra de Souza, localizada no distrito de Rancharia,Município de Granito. Após 

a apresentação a indicação foi posta em votação e ao final verificou a unanimidade 

de votos favoráveis. Dando continuidade o Sr. vereador Breno Holanda Sampaio 

faz uso da palavra parabeniza os senhores vereadores pelas indicações 

apresentada, ainda na oportunidade destaca a indicação do Sr. vereador Cícero 

Nildo de Oliveira,indicação de nº01/2018 que a mesma e de grande importância e 

pede  aos seus pares que os mesmos se engajem mais no mesmo propósito,solicita 

também ao Sr. Prefeito Municipal que o mesmo tenha mais atenção voltada as 

estradas e destaca em péssima condições  a estrada do Sitio Casa de Pedra 

Município de Granito, comunica também que do Sitio Barreiros a Casa de Pedra 

os moradores reclamam, pois a mais de mês os mesmos sofrem com a péssima 

condição das estradas  daquela localidade,e que maquina da prefeitura já passou 

ali próximo aquela região,mas que nada foi feito pela aquela comunidade, pois é 

conhecedor das bênçãos enviadas por Deus,reconhece que estamos em um período 

chuvoso, mas que o mesmo solicita mais atenção, voltada aquela região.O senhor 

vereador George Washington Pereira de Alencar faz uso da palavra comunicando 

ao Sr. vereador Breno Holanda Sampaio que será colhido as informações e que 

será levado até o Sr. Secretário de Obras e ao Sr. Prefeito Municipal. Dando 

continuidade o Sr. vereador Sérgio Estênio Peixoto Xavier faz uso da palavra fala 

sobre a indicação de nº 01/2018 de autoria do Senhor vereador Cícero Nildo de 

Alencar e também de sua autoria relata sobre caixa d’ água existente na compesa 

desde 1976 com capacidade de 60 mil litros de água,que a mesma já não suporta 

mais a demanda deste município e ver a grande  necessidade de uma nova 
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caixa,pois o mesmo é conhecedor que o  Sr. Prefeito deste Município esta a 

disposição para a  doação de um terreno para que seja realizada a  construção de 

uma nova caixa d’ água  que o mesmo ver o desfalque  da compesa por ser um 

órgão do estado deveria ter mais atenção com a população,e que é muito grande 

ainda a falta de água nas ruas deste município. ao  Sr. presidente Onofre Eufrásio 

de Luna Neto que o mesmo já solicitou através de oficio encaminhado a prefeitura 

cópia do contrato da mesma com a prestadora de serviços pela iluminação 

publica,que presta serviços a este município e não tendo resposta até o  momento, 

solicita que o Sr. presidente Onofre Eufrásio de Luna Neto possa trazer 

informações  sobre o contrato para o mesmo. e não havendo mais nenhum assunto 

a tratar, o senhor presidente, declara encerrada a sessão e mandou que lavrasse a 

presente ata,que após lida e aprovada segue assinada por mim Alecsandra 

Rodrigues Bezerra Oliveira e os vereadores presentes, para maiores detalhes desta 

seção encontra-se nas gravações nos anais desta casa sala das seções 13 de Abril de 

2018. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

ALECSANDRA RODRIGUES B. OLIVEIRA 

Secretária do Legislativo Municipal 

 

 

__________________________ 

ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 

Presidente da Câmara 

                       

 

__________________________________          __________________________________ 

 

  CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR                      AURILIO LACERDADE ALENCAR 

                      Vice-Presidente                                                         1º Secretário da Câmara  
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_______________________________________ 

SERGIO ESTÊNIO PEIXOTO XAVIER 

2º Secretário da Câmara 

 

_______________________________________ 

GEORGE WASHINTON PEREIRA ALENCAR 

 

 

_______________________________________ 

WANDERSON SILVA DE MENESES 

 

 

_______________________________________ 

BRENO HOLANDA SAMPAIO 

 

_______________________________________ 

HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR 

 

_______________________________________ 

ALAN DE OLIVEIRA 
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