
  ATA DA 1º PRIMEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos oito (08) dias do mês de janeiro de 2019, Ata anterior aprovada por 

unanimidade, presentes todos os vereadores, constaram no expediente da 

semana e ordem do dia: Oficio nº. 045/2018/SEINFRA em resposta ao ofício nº. 

23/2018 de autoria do Vereador Manoel Messias, que trata sobre a fiscalização 

de um ponto de lixo no Bairro Abolição, será fiscalizado para que nada possa 

acontecer nesse sentido: Ofício nº. 046/2018/SEINFRA resposta ao Vereador 

Ailton Tenório sobre a manutenção nos banheiros públicos da Praça de 

Alimentação, será feito o possível para atender à solicitação do mesmo: Ofício 

nº. 001/2019/SINTPMUP parabeniza o Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira, 

bem como, a Mesa Diretora empossada para o biênio de 2019/2020: Ofício nº. 

54/2018 do SAAE, em resposta a solicitação do Vereador Neto Cavalcanti, 

esclarecimentos sobre a retirada dos pagamentos das tarifas de Agua das 

loterias e redes bancarias:  Convite da Presidência, convida aos Nobres Pares 

a participar da reunião, designada para o dia 08/01/2019 a partir das 10:00 

horas, onde terá a finalidade de definir os membros das Comissões 

Competentes para o Biênio de 2019/2020: Requerimento nº. 01/2019 de autoria 

do Vereador Elton Costa, requer da Secretaria de Educação copias das folhas 

de pagamentos de todos os funcionários contratados e comissionados do 

período de janeiro de 2018 até a presente data vinculados a secretaria acima 

citada. Aprovado, com abstenção do Vereador Emanoel Gomes Balbino, onde 

mesmo justifica que vota contra, pois entende que seja necessário que o atual 

Secretário de Educação seja procurado primeiro, com o não atendimento do 

pedido, seja requerido oficialmente: Requerimento nº. 02/2019 de autoria do 

Vereador Elton Costa, requer da SMTT que seja construído um quebra-molas 

na Rua Padre Cicero, Bairro Centro, nas proximidades da Igreja Nossa 

Senhora de Fatima. Em discussão o autor da matéria explana suas 

justificativas e informa que esse pedido veio dos moradores daquela 

localidade. O Vereador Cicero Aureliano sugere ao Nobre Par que retire esse 

requerimento para possa ser transformado em Ofício e se não atendido 

faremos outro com mais assinaturas reforçando o pedido. O autor retira a 

matéria, acatando a sugestão do Nobre Par:  facultada a palavra o Vereador 

ESTADO DE ALAGOAS 



Cícero Aureliano saúda a todos presentes e parabeniza o Presidente pela 

nomeação do novo Controlador, Vossa Excelência escolheu um homem de 

bem e honrado, Fabian Holanda seja bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso 

meio. Hoje venho a tribuna pedir o apoio de Vossas Excelências sobre os 

tramites da organização e estruturação da Guarda Municipal, na oportunidade 

foram feitos todos os procedimentos exigidos por lei, aprovações de matérias 

dentre outros, ficando assim encerrada a parte deste poder legislativo, 

faltando apenas o prosseguimento da parte do Executivo, mais até o momento 

nada foi feito nesse sentido. É público que existe recursos para esse fim, mais 

é necessário que sejam nomeados os nomes de quem vai compor a Guarda 

Municipal, desta feita sugiro a todos marcarmos audiências públicas para 

debatermos esse assunto, o município cresceu precisa de renovações e 

substituições no quadro funcional da Guarda, essas audiências teria que ser 

feita com a Guarda e a SMTT. Gostaria senhor Presidente que Vossa 

Excelência olhasse sua agenda e que fosse determinado uma data para a 

realização dessas audiências, essa é a casa do povo, temos que discutir 

assuntos do município. O Presidente parabeniza O Vereador Cícero Aureliano 

pela iniciativa, respondendo sua pergunta, amanhã terá uma reunião, 

podemos pôr em pauta esse assunto e definir uma data para essas audiências: 

O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos presentes, parabeniza 

o Presidente Alan Elves pela nomeação do controlador Interno Fabian 

Holanda, é grande a satisfação, estarei aqui presente no que for necessário. 

Sobre a resposta do SAAE, ainda não me convenci sobre a retirada dos 

pagamentos das tarifas de agua dos bancos online e loterias, foi dito 

anteriormente que era por questão de economia, mais fazendo alguns 

cálculos, entendi que o valor gasto hoje excede o valor anterior a essa medida, 

não entendo. Solicito do Prefeito que, com toda visão futurista que o mesmo 

tem convença o seu subordinado a voltar com os pagamentos nas redes 

bancarias e internet banking não peço que seja feito contrato com a Caixa 

Econômica, mais com o Banco que oferecer a menor taxa, sou um 

representante do povo e falo pelo que ouço nas ruas, é uma vontade da 

população: O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos presentes, sobre o 

SAAE acredito que não termos nenhuma reposta, pois a verdade não aparece. 

Sobre o concurso o Nobre Par Cicero Aureliano, o município precisa de 

concurso no geral, todos as áreas estão necessitando de servidores, não 

entendo, gostaria muito de ver ainda no meu mandato isso acontecer, é 

lamentável tudo que vem acontecendo em nosso município, precisamos 

cobrar e levar a sério. O Vereador Cícero Aureliano informa que é favorável ao 

concurso público, fizemos todos os tramites aprovando projetos e demais 

coisas necessárias para realização do concurso público, falo sobre a Guarda 



Municipal porque a Lei não permite mais que seja prorrogado, existe recursos 

destinados a isto, não resolvendo essas questões burocráticas do executivo 

o município irá perder o recurso, é necessário adequação, a priori vamos 

começar por estas duas áreas, por conta da urgência de cumprir os tramites 

para receber o recurso. O Vereador Elton Costa concorda com todos palavras 

do Nobre Par Cicero Aureliano, temos que mudar muitas questões em nosso 

município, espero que tudo seja resolvido, estamos próximo do ano eleitoral, 

irá ser realizado coisas para iludir os eleitores. Gostaria de pedir aos Nobres 

Pares que sobre um novo recurso que chegou na saúde fosse formada uma 

comissão para fiscalizar como está sendo gasto tudo, a população precisar 

ser informada de tudo, peço o apoio de todos. Solicita da SMTT que seja 

construído um quebra-molas na Rua Padre Cicero, Bairro Centro, nas 

proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fatima. O Presidente informa que 

amanhã será formada a Comissão de Educação, Cultura e Saúde e a mesma 

tem a finalidade de fiscalizar todas essas áreas. Quero parabenizar Vossa 

Excelência pelas suas iniciativas, quero também deixar claro que sou 

totalmente favorável a realização do concurso público, tentarei fazer o 

possível para que seja realizado concurso público em nosso município o mais 

breve possível. Não havendo mais orador nesta noite, 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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