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BIÊNIO 2017-2018 

 

Aos nove (09) dias do mês de abril de 2018, faltas justificadas dos vereadores 

Almir Belarmino da Silva, Cícero Aureliano e José Lourenço da Silva presente 

os demais vereadores: Ata anterior aprovada por unanimidade, constaram no 

expediente da semana e ordem do dia: Convite Cruzada Evangelista, União de 

Joelhos, caminhada da família cristã, saindo a partir das 15:00 horas da 

entrada principal da cidade: Ofício nº. 001/2018 da ASFUP solicita a 

intervenção dos vereadores sobre a questão da falta de Agentes da SMTT na 

Feira Livre aos sábados: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto esclarece 

que por conta de alguns empecilhos, onde o PPA tem que ser aprovado junto 

com o Orçamento, o mesmo está sendo aprovado em 1º discussão, 

possivelmente poderá ter Emendas que se apresentadas serão aprovadas 

juntamente com o citado Projeto na próxima Sessão Ordinária: Projeto de Lei 

nº. 019/2018 – Plano Plurianual (PPA) 2018-2021. Aprovado em 1º Turno 

juntamente com seus pareceres da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final nº. 004/2018. Aprovado em 1º turno. Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento nº. 003/2018. Aprovado em 1º turno. Parecer da Comissão de 

Educação Cultura e Saúde nº. 002/2018. Aprovado em 1º Turno. Parecer da 

Comissão de Obras e Serviços Públicos nº. 002/2018. Aprovado em 1º Turno. 

Parecer da Comissão de Assistência Social e Defesa do Cidadão nº. 002/2018. 

Aprovado em 1º Turno: Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcante 

Neto parabeniza a Secretaria de Saúde Geanny Lopes pela 1º Corrida Mais 

Saúde, Evento de suma importância realizado ontem, é importante tais 

incentivos. Parabenizou ainda a todos que através do Programa NASF vem 

desenvolvendo um brilhante trabalho com os idosos em nossa cidade, 

parabéns a todos: O Vereador Manoel Messias da Silva salda a todos presente 

e juntamente com o Presidente Jailson Vicente de Melo solicita do Secretário 

de Infraestrutura que seja construído dois quebra-molas na Travessa Tancredo 

Neves, já foi solicitado, porém ainda não fomos atendidos, hoje venho através 

deste reforçar o pedido mais uma vez: O Vereador Emanuel Gomes Balbino 

salda a todos presentes, solicita do Secretário de Infraestrutura que seja 

recolhido oi lixo que se encontra na entrada principal da cidade, o montante 

atrapalha a visão de chegada da nossa cidade e causa outros transtornos: O 

Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda a todos presente nesta noite e 

parabeniza todos que fazem a UNEAL na pessoa do Reitor e Professor Jairo  
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Campos, pelos trabalhos realizados, hoje temos a honra de ter um Faculdade 

em nossa cidade. Sobre a ASFUP, não podemos aceitar que a feira livre aos 

sábados não tenha nenhum Agente da SMTT sem Fiscais para organizar a 

feira, é necessário que haja intervenção da nossa parte, são trabalhadores que 

pagam seus impostos não pode ter seus direitos negados: O Vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante salda a todos presente, agradece ao Vice-Prefeito 

Zé Alfredo por ter colocado um atenda na entrada do Conjunto Habitacional 

Nova Esperança, pois já foi solicitado inúmeras vezes a reconstrução do Ponto 

de Ônibus no local e não fomos atendidos até o momento. Solicita ainda da 

SMTT que seja construído o Ponto de Ônibus na entrada da Várzea Grande, 

pois os estudantes não tem onde se proteger do sol ou da chuva ao esperar o 

ônibus: O Vereador Elton Costa Acioli salda a todos presentes, já faz algum 

tempo que os feirantes vem sofrendo com a falta de Agentes. Informa que foi 

procurar o Batalhão nesse sentido e foi informado que a polícia irá fazer 

rondas aos sábados para tentar inibir assaltos na feira livre. Informa ainda que 

está entrando com ação no Ministério Público sobre a LUZUP, gastos que 

estão sendo feitos com a iluminação pública, precisamos esclarecer essa 

questão. Estou triste fiquei sabendo que os alunos de Santa Quitéria estão 

sem estudar, pois não existe Professores naquela região, precisamos intervir, 

cobrar resultados esse tipo de coisa não poder acontecer: O presidente 

agradeceu a todos os presentes e encerrou a Sessão marcando outra para o 

dia e horário regimental eu ___________________, lavrei a presente Ata que 

após lida foi assinada pelo Presidente e segundo secretário.   
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