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Aos dois (02) dias de julho de 2018, faltas justificadas dos 

vereadores Alan Elves Vieira de Oliveira, Brunno Leonardo Veiga Lopes 

e Elton Costa Acioli, presentes os demais vereadores: Ata anterior 

aprovada por unanimidade, não houve expediente da semana e ordem 

do dia: facultada a palavra O Vereador Manoel Messias da Silva salda a 

todos presentes, solicita da Secretaria de Educação lista de 

funcionários efetivos das folhas 40 e 60 que estão atuantes até o 

presente: O Vereador Ricardo Leão Praxedes salda a todos presentes, 

hoje nesta noite não poderia deixara de falar do requerimento do Nobre 

Vereador Caju, na última segunda feira, o mesmo apresentou um 

Relatório acolhendo as denúncias que eu juntamente com o vice-

Prefeito protocolamos nesta casa, na oportunidade o Vereador Caju, iria 

viajara para São Paulo a trabalho deixou o Requerimento para que 

possamos pedir a abertura da CEI, amanhã encerra-se o prazo de 5 dias 

para que o requerimento seja apresentado dado pelo Presidente desta 

casa. Não poderia não falar, pois na reunião passada tivemos 13 votos 

favoráveis, sendo unanime a votação do Relatório do Relator da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, acolhendo as 

denúncias, acredito que até amanhã esse requerimento apresentado 

pelo Vereador Caju possa adquirir as assinaturas necessárias. Estive 

em Recife onde foi comprado os caminhões que estavam no município, 

o vendedor destes carros Edvaldo Ramos, onde na verdade é o 

proprietário desta Empresa de nome Veneza, Empresa está que a 

senhora Herminia que não é ela, mais sim o seu Hermilio que está prezo 

que a representa a AVANT, fez questão de trazer o senhor Edvaldo 

Ramos no final de meados de 2016 após a eleição logo no começo de 

2017 foi então recebido pelo dono da AVANT juntamente com o senhor 

Jorge e um outro rapaz chamado MAC que representava a empresa do 

Jaiminho Vergetti onde tinha laços de amizades e foi lá para escolher 

exatamente os transporte que estavam aqui, nós ficamos muito tristes, 
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estamos vendo a nossa casa sem ter vontade de apurar o que realmente 

está existindo em nossa cidade. Em União dos Palmares foi formada a 

maior quadrilha de transporte escolar comprovada do estado de 

Alagoas, vem de Boca da Mata e Atalaia e muitos outros municípios 

mais, se for citar tudo que já fez o Hermilio que prezo passaríamos a 

noite toda falando, são associações, cooperativas, empresa tais como 

TRANSLOK, quer dizer esse cidadão que esta prezo tem 4 empresas, 

estou falando tudo isso para que amanhã tenhamos as 5 assinaturas já 

que tivemos 13 votos favoráveis ao Relatório ao acolhimento das 

denúncias. Quero dizer a todos que se não houver a formação da 

Comissão irei entrar com mandado de segurança e não tenho dúvidas 

de que esse Prefeito será afastado, precisamos dar a resposta a 

comunidade, não vamos condenar ninguém, vamos apenas fiscalizar 

como foram feitos todos os procedimentos até o momento. Espero que 

consigamos as 5 assinaturas, são muitos os comentários de que a 

administração está comprando todos os transportes do município, 

precisamos apenas investigar, precisamos de clareza na administração, 

pois recebemos diariamente denúncias sobre vários aspectos em 

nosso município, quero deixar aqui meu repudio sobre tudo que está 

acontecendo em nossa cidade: 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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