
ATA DA 32 TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 
 

Aos quinze (15) dias do mês de outubro de 2018, Ata anterior aprovada por 

unanimidade, falta justificada do vereador Sandro Jorge da Silva, presentes os demais 

vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Convite, Areski Freitas e 

a Secretaria Gabriela Yasmine Freitas para participar da inauguração do mais novo 

equipamento de Assistência para Familiares da nossa querida Cidade. Oportunidade de 

celebrar os nossos 187 anos de Emancipação Política: convite, O Procurador de Justiça 

José Inácio de Freitas, o Promotor de Justiça José Antônio Malta Marques, A Promotora de 

Justiça Adilza Inácio convida para Audiência Pública em alusão ao ano Nacional de 

valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoas Idosa: Projeto de Lei nº. 136/2018 

dispõe sobre alterações de parágrafos, alíneas, incisos e revogação de artigos da Lei nº. 

1.060/2006. Em discursão o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto autor das Emendas, 

salda a todos presentes, sobre minhas Emendas ao Projeto de nº. 136/2018, analisando o 

seu conteúdo constatamos que deveríamos fazer algumas alterações em alguns artigos, 

pois estavam indo de encontro ao ECA nossa Lei maior, foram também modificados e 

retirados alguns itens conforme entendimentos de todos, tudo conforme nossas leis 

vigentes, peço o apoio do Nobres pares para aprovação dessas Emendas Modificativas e 

Supressivas. Aprovados juntamente com suas Emendas Modificativas e Supressivas nº. 

003/2018 e pareceres das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final nº. 023/2018 e 

Comissão de Assistência Social de defesa do Cidadão nº. 007/2018: Facultada a palavra o 

Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda a todos presentes, solicita do Superintendente 

da LUZUP que seja feita toda iluminação nas áreas da antiga Rua da Ponte, Taquari e 

Muquem, faltavam apenas a instalação de postes, mais os mesmo já foram instalados. 

Parabeniza o Cicero Organizador do Grupo Giro de Liberdade pelo Evento de Ciclismo 

promovido recentemente Circuito Integração, estão todos de parabéns, pois sabemos que 

a realização de um evento como este, requer todo um apoio de Secretarias do nosso 

município. Quero deixara aqui expresso meu voto de pesar pelo falecimento do Tio do 

Vereador Sandro Jorge “Zito”. No demais quero agradecer a todos e dizer que me sinto 

muito orgulhoso em fazer parte deste parlamento: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

solicita do Diretor do SAAE que seja sinalizado a Obra que está sendo feita na Rua 

Preciliano, especificamente defronte ao antigo CAPS, não existe nenhuma identificação no 

local e vem causando transtornos aos que precisam circular pelo o local. Parabeniza o 

SINTEAL em especial todos os professores, são mestres e educadores merecem todo 

nosso respeito, espero que esse dia seja de reflexão: O Vereador Ailton Tenório salda a 

todos presentes, solicita do Prefeito que seja construída a represa em nossa cidade, 

estamos tendo altas temperaturas, temos que prevenir para que não tenhamos as mesmas 

dificuldades com a falta de agua como do verão passado: O Presidente agradece a presença 

todos que se encontra no plenário nesta noite, sinta-se à vontade: O Vereador Elton Costa  
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Acioli salda a todos presentes, sobre a represa foram feitos cálculos errados, pois no 

inverno não se pode construir represa, são várias coisas prometidas e não cumprida até o 

momento, já tomei minhas providencias buscando o Ministério Público sobree alguns 

assuntos. Está de parabéns Vereador Ailton, temos que cobrar mesmo, se precisar, estarei 

as ordens nesse sentido: A Vereador Maria José Gomes salda a todos presentes. Requer 

da Secretaria de Ação Social, que seja resolvido o problema da falta de cadeiras de rodas 

e de banho em nossa cidade, solicitei ano a mesma coisa ano passado e nada foi resolvido 

até o presente, tem alguns pedidos que já foi levado toda a documentação necessária, mais 

nada é resolvido, é um direito de todos que precisam, temos muitas coisas para serem 

melhoradas, é preciso observar os mais necessitados, a carência é grande nesse sentido. 

Aprovado: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes, parabeniza o vereador 

Brunno Lopes pela linda festa realizada para crianças. Parabeniza ainda a Flavia e a 

Rubenita do SINTEAL pela vitória. Requer do Secretário Junior Menezes que seja 

consertado uma cratera aberta no calçamento da São Marcos no Conjunto Sagrada Família. 

Aprovado: O Vereador Emanoel Gomes Balbino salda a todos presentes, quero parabeniza 

o Vereador Brunno Lopes pela festa realizada para as crianças, é  notória a sua forma de 

trabalhar, é muito gratificante poder proporcionar esse tipo de coisa, o sorriso nos rosto 

deles nos causa alegria ainda maior, também fiz uma festinha, menor claro, mais pude 

proporcionar alegria as nossas crianças, pretendo continuar dentro das minhas 

possibilidades, é muito prazeroso o pode sentir o sentimento verdadeiro das crianças. 

Quero parabenizar o Prefeito Kil e toda Equipe organizadora do Desfile de 13 de outubro, 

estão todos de parabéns. Quero ainda parabenizar todos os Professores, pois eles tem um 

papel muito importante na vida de todos nós: O Vereador Brunno Lopes salda a todos 

presentes, quero agradecer a todos vereadores que me parabenizaram pela festa das 

crianças, é muito gratificante para mim poder ver a alegria  deles, convido a todos que 

queiram participar conosco, pois quanto mais pessoas mais poderemos proporcionar 

alegria as nossas crianças: O vereador Elton Costa, agradece a todos que em parceria me 

deram a oportunidade de participar das festas das crianças, foram 6 bairros ao todo esse 

ano, quero aumentar esse número ano que vem se Deus quiser, estão todos de parabéns: 

O vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, quero parabenizar todos os 

Professores Municipais e Estaduais , estão todos de parabéns. Quero ainda parabenizar os 

vereadores que fizeram festas para nossas crianças e também o Vice-Prefeito Zé Alfredo, 

vemos nas redes sociais o empenho de todos para ver nossas crianças felizes:  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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