
ATA DA 40º QUADRAGÉSIMA NONA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 
 

Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro de 2018, Ata anterior 

aprovada por unanimidade, presentes todos os vereadores, constaram no 

expediente da semana e ordem do dia: Oficio nº. 222/2018 do SINTEAL convida 

todos os vereadores para se fazer presente na Assembleia que será realizada 

no dia 20 de dezembro de 2018 as 09:00 horas no auditório da Prefeitura: 

Projeto de Resolução nº. 002/2018 de 14 de dezembro de 2018, que dispõe 

sobre a antecipação para renovação da Mesa Diretora desta Casa Legislativa 

para o biênio 2019/2020. Lido e dado uma pausa para que as comissões 

competentes emitissem seus pareceres. Após entendimento de todos foi 

apresentado o Parecer nº. 027/2018, onde a comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final é favorável à aprovação do Projeto de Resolução nº. 002/2018. 

Posto em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer nº. 027/2018 e o 

Projeto de resolução nº. 002/2018 que antecipa a Eleição da Mesa Diretora 

biênio 2019/2020: O Presidente informa que o Projeto de Resolução foi do 

entendimento de todos e antecipa a Eleição da Mesa Diretora Biênio 2019/2020 

para o dia 19 de dezembro a partir das 19:00 no Plenário desta Casa Legislativa 

facultada a palavra O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos 

presentes, agradece ao Presidente pela coerência em antecipar a eleição, viva 

a democracia, somos todos colegas, debates existem, mais que seja mantido 

a paz, que na próxima quarta feira vença o que tiver mais votos, após a eleição 

o Presidente eleito seja o representante de todos, desejo uma sorte a todos, 

espero que tudo seja diferente, pois lá fora somos uma classe bem pejorativa, 

espero que isso mude, não é fácil sentar e tomar decisões nesta casa: O 

Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos presentes neste plenário, 

quero nesta noite reforçar o convite do SINTEAL, temos um cronograma, onde 

hoje aconteceu um momento importante nas Rádios Farol e AG FM dentre 

outras, esclarecemos e debatemos sobre o FUNDEF, precisamos nos unir, 

para que tudo seja desenvolvido adequadamente, sabemos que na semana 

passada o TCU deu um parecer contrário aquilo que esperávamos em relação 

ao rateio do FUNDEF, precisamos nos mobilizar para que nossa voz seja 

ouvida, haverá uma concentração na Praça Antenor Uchoa a partir da 08:00 
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horas seguindo para o auditório da Prefeitura, é muito importante, todos estão 

convidados: O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos presentes nesta, 

quero informa que estarei na reunião do SINTEAL e darei o suporte que puder 

nesse sentido. Sobre a antecipação da Eleição da Mesa Diretora, peço que 

quem ganhar seja humilde para ouvir o anseio do povo, temos várias 

irregularidades e o povo precisa que lutemos por eles: O Presidente convida 

a todos presentes para a Sessão Solene de Antecipação da Eleição da Nova 

Mesa Diretora biênio 2019/2020 que será realizada no Auditório desta casa a 

partir das 19:00 horas. 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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Jailson Vicente de Melo   

Presidente  
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Manoel Messias da Silva 

2º Secretario   

 

 

 

 

 

 


