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Aos vinte dois (22) dias do mês de outubro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, 

faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da Silva, José Lourenço e Paulo Alves 

Cavalcante Neto, presentes os demais vereadores, constaram no expediente da semana e ordem 

do dia: Comunicado nº. CM03585/2018 Escola Professor Filomena Medeiros PDDE valor 3.060,00: 

Comunicado nº. CM035084/2018 Escola João Costa de Oliveira PDDE Educação Integral valor 

16.812,00, PDDE Qualidade valor 8.838,00: Comunicado nº. CM035086/2018 Escola Fernando 

Juazeiro PDDE valor 2.952,00: Projeto de Lei nº. 02/2018 que Institui no âmbito municipal o “Dia do 

Evangélico”. Lido e encaminhado as comissões competentes: Requerimento nº. 006/2018 do 

Vereador Manoel Messias da Silva, requer ao Secretario Junior Menezes que seja feita a 

recuperação do calçamento das margens do córrego próximo as Quadras “M” e “N” do Conjunto 

Residencial Nova Esperança, o mesmo encontra-se muito danificado, causando transtornos aos 

que circulam pelo local: Facultada a palavra o Vereador José Ailton Cavalcante salda a todos 

presentes, solicita do Major Cavalcante informações acerca de rumores de que irão ser removidos 

dos locais de vendas os vendedores de fogos, gostaria de saber se as informações procede, para 

que todos possamos ter informações oficiais nesse sentido, as pessoas estão ali diariamente 

porque precisam, eles estão ali para trabalhar, eles ficam no local apenas com amostras dos 

produtos, são trabalhadores em busca do pão de cada dia, é revoltante essa situação: O Vereador 

Ricardo Praxedes salda a todos presentes, quero deixar aqui expresso minha nota de repudio a 

esse ato de retirar os vendedores de fogos dos seus locais de vendas, são apenas pais de família 

em busca do pão de cada dia, estão sendo perseguido impedindo os mesmos de trabalhar, estamos 

à disposição para tentar resolver essa questão, peço aos vereadores que seja vista a possibilidade 

de nos reunirmos de marcarmos uma reunião com o Major Cavalcante para esclarecer essa 

questão: O Vereador Sandro Jorge salda a todos presentes, se coloca a disposição para que juntos 

possamos nos reunir com o Major Cavalcante para resolver essa questão dos vendedores de fogos 

em nossa cidade. Parabeniza o Vereador Brunno Lopes pela linda festa das crianças, é muito bonito 

o trabalho que você vem realizando. Solicita do Superintendente da LUZUP que seja reestabelecida 

a iluminação da Quadra “I-1” do Conjunto Newton Pereira, a Rua encontra-se às escuras 

dificultando assim a vida dos moradores daquela localidade. Quero dizer ainda que, para mim é uma 

honra fazer parte deste parlamento. Solicita a presença do Senhor Jailton responsável pela Defesa 

Civil no meu Gabinete, fui a procura do mesmo por algumas vezes, mais não obtive êxito, de forma 

que achei mais prudente convidar o mesmo a vir nesta casa esclarecer alguns fatos: O Vereador 

Elton Costa salda a todos presentes. Requer do Secretário Junior Menezes que seja consertado o 

calçamento no Loteamento Morada das Arvores, a terceira Rua encontra-se interditada há quase 

quatro meses, venho recendo várias reclamações dos moradores, peço que seja feito dentro desses 

15 dias, do contrário irei eu mesmo mandar fazer o serviço, é uma vergonha são quatro meses que 

venho cobrando e nada é feito, não aguento mais levar cobranças nesse sentido. Aprovado. 

Gostaria de informar que sexta-feira a ambulância estará à disposição de todos, fui procurado para 

pôr a ambulância em um único bairro, mais não posso fazer isso, pois sou vereador da cidade 

inteira, infelizmente só terei como dar uma viagem por dia a Maceió com ambulância, o custo será 

alto de forma que não tenho condições de disponibilizar mais que isso, mais digo aqui a ambulância 
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estará à disposição de quem quiser contribuir: O Vereador Brunno Lopes salda a todos presentes. 

Requer do Secretário Junior Menezes que seja construído o Ponto de Ônibus da Várzea Grande, já 

foi feito o mesmo pedido por inúmeras vezes e nada foi feito até o presente. Aprovado. O Vereador 

Ailton Tenório informa a todos que após pedir a construção do Ponto de Ônibus da Várzea Grande 

por inúmeras vezes e não ser atendido, irei mandar fazer eu mesmo, é inadmissível essa situação, 

os estudantes fica no sol escaldante, não posso mais ver essa situação. O Vereador Brunno Lopes 

agradece ao Nobre Para pelo apoio e diz que está a disposição para ajudar no que for necessário, 

deveríamos criar uma comissão e fazer mutirões pela cidade realizando pequenas obras feito essa, 

tudo em prol da população da nossa cidade: O vereador Elton Costa, sobre o abastecimento de 

agua, precisamos focar nesse ponto, nossa cidade está crescendo a cada dia e nada está sendo 

feito para melhorar o abastecimento. Apresentei um Projeto para melhorar as nascentes, mais não 

obtive êxito, nuca foi sequer avaliado. Sobre promessas que não foram cumpridas e minhas 

entradas no Ministério Público, confesso que desanimei, infelizmente a nossa cidade está vivendo 

de promessas e desculpas esfarrapadas: O Vereador Brunno Lopes requer do Secretário Junior 

Menezes que seja feito o saneamento da área que foi desapropriada no Loteamento Santa Maria 

Madalena, o local está abandonado, inclusive com fezes expostas atrapalhando quem mora próximo 

ao local. Aprovado: O Vereador Sandro Jorge pede aos Nobre Pares informações acerca do FGTS. 

O Vereador Manoel Messias informa que em reunião com o Prefeito o mesmo informou que há 40 

dias atrás houve uma determinação da justiça que tudo fosse resolvido em 90 dias, de forma que 

tem ainda conforme determinação judicial 50 dias restantes para tudo ser resolvido sobre esse 

assunto: O Vereador Ricardo Praxedes parabeniza os Vereadores Caju, Brunno e Ailton pelas 

iniciativas, estamos aqui para fazer a diferença, estão todos de parabéns. Ao lembrar do ano anterior 

e vemos que foi uma grande quantia de dinheiro para iluminação pública, não sabemos onde foi 

gasto tanto dinheiro, existe tendas, contratos como o da AVANT dentre outros que não são 

explicados nem esclarecidos, temos que cobrar, fiscalizar o atual gestor, está na nossa frente 

precisamos fazer a diferença, agora no final de ano vamos ter muitos contratos sacrificados, pois 

foram inseridos muitos contratados para obter votos agora nessa eleição, temos que ficar de olho, 

somos fiscalizadores do povo: 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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