
ATA DA 20º VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos dez (10) dias do mês de junho de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário neste ato ocupado 

pelo Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto,  em virtude da falta justificada do Vereador 

Cícero Aureliano, fez a chamada de presença dos Edis constatando as faltas 

justificadas dos vereadores Brunno Leonardo Veiga Lopes, Cícero Aureliano e Raphael 

Albuquerque Pedrosa, presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da 

Ata anterior, que após retificação do Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira foi 

aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do 

expediente da semana: Ofício nº. 056/2019/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao Ofício nº. 

252/2019 de autoria do Vereador Ailton Tenório, informa que em reunião com o 

Secretario Neno, ficou firmado o compromisso de que os marchantes do nosso 

município poderão dispor do Matadouro Público de São José da Laje; Convite da 

Secretaria de Educação, convida a todos a participarem da 3º edição do Arraia da 

Educação que acontecerá no dia 21/06/2019 a partir das 17:00 horas; Convite da 

Paroquia de Santa Maria Madalena, convida aos Nobres Pares a se fazer presente no 

Auditório da Prefeitura no dia 18 do corrente a partir das 11:00 horas, onde de um modo 

especial pediremos bênçãos de Deus para os Poderes executivo e legislativo; Ofício nº. 

027/SINTPMUP parabeniza a Mesa Diretora e aos demais Vereadores pela iniciativa da 

realização da Audiência Pública e por estarem sempre ao lado dos servidores nos 

momentos de luta; Ofício nº. 030/2019 do SAAE, em resposta ao Vereador Cicero 

Aureliano, informa que, sobre a instalação de hidrantes nesta cidade, é necessário que 

o Corpo de Bombeiros elabore projeto com as normas legais da instituição, bem como 

a compra dos hidrantes é de responsabilidade do município, ficando assim, após todos 

os tramites essa Autarquia a inteira disposição para instalar os mesmo onde forem 

necessário; Projeto de Lei nº. 279/2019 estabelece a Revisão Geral anual dos 

vencimentos dos Servidores Públicos Municipal da Secretaria de Educação. Lido e 

encaminhado às comissões competentes; Projeto de Lei nº. 277/2019 dispõe sobre 

autorização para abertura de Credito Especial no valor de R$ 207.000,00 (duzentos e 

sete mil reais) para atender as despesas referentes à Secretaria de Assistência Social. 

Lido e encaminhado às comissões competentes; O Presidente solicita do Líder do 

Governo que seja marcada uma reunião com o Prefeito, para tentarmos mais uma vez 

sensibilizar o mesmo, para que seja enviado a está casa o projeto de reposição salarial 

dos demais servidores, é mais do que justo, quero agradecer a presença de todos 

nesta noite; facultada a palavra o vereador José Ailton Tenório saúda a todos os 

presentes. Requer do SAAE que seja sanado o problema de esgoto a céu aberto no 

Conjunto Conceição Lyra, a população esta sofrendo com a situação; O vereador Elton 

Costa saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Presidente pelas cadeiras 

novas e por toda mudança que ainda estão por vir, mostra a sua competência e 

comprometimento com todos nesta casa. Sobre as doações de terrenos, é complicado, 
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estamos recebendo varias denuncias nesse sentido, em minha opinião quem deveria 

ter prioridade seriam os que já moram no local. Não sou contra ninguém, mais não 

posso fazer aprovações aleatórias para que depois eu seja responsabilizado pelos atos 

ilegais que vem acontecendo, a prova é que o Ministério Público abriu um inquérito 

para investigar, tem vários erros gritantes, temos que analisar, são muitos projetos, de 

modo que no tempo regimental é impossível fazer todos, porém, no tempo certo e com 

responsabilidade irei concluir, tenho que fazer o meu papel de legislador, trabalho 

independente não faço parte de grupo politico nenhum, meu compromisso é com 

vocês. Preciso que entrem em contato comigo, pois irei averiguar todos, não irei fazer 

jogos políticos de ninguém, o que estiver correto irá para aprovação, não assinarei 

nada errado. Sobre reposição salarial, o funcionário tem que implorar pelo o que é seu 

de direito, é absurdo, como assim não tem recurso para o aumento dos funcionários, 

mais festas o município pode ofertar. O Presidente esclarece que a função da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final é dizer se o projeto é constitucional 

ou inconstitucional, Vossa Excelência não poderá sofrer nenhuma sanção do judiciário, 

pois esse ato vem do executivo, ou seja, o mesmo é quem responderá pelo o que 

houver. As pessoas que são contempladas com terrenos não são obrigadas a irem a 

gabinete nenhum quem estiver ilegal e cometer infração irão responder perante a 

justiça se for necessário. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho que o Nobre vem 

realizando, as ações da comissão é totalmente a parte, essas investigações tem que 

correr de forma paralela, agindo desta forma dar-se a entender que as pessoas só irão 

receber seu terreno se for autorizado por Vossa Excelência, onde não é isso que 

acontece, é necessário que a população tenha uma resposta sobre essas doações, 

quem estiver com ilegalidade que responda na justiça, não podemos penalizar todos 

por conta de algo que ainda não temos certeza, separe os que Vossa Excelência 

entender que estar irregular e dê continuidade ao restante, entendo que se trata de um 

grande volume, mais aos poucos se consegue concluir, onde houver irregularidades 

me comprometo em acompanhar os Nobres Pares ate o Ministério Público, mais antes 

é necessário seguir os tramites legal desta casa. Quero deixar claro que todos os 

projetos foram enviados ao Promotor para que seja averiguado tudo, e se formos 

oficiados pela justiça para que sejam interrompidos os trabalhos atenderemos a 

decisão do Ministério Púbico; O Vereador Sandro Jorge saúda a todos os presentes. 

Hoje quero ser solidário aos comerciantes e a todos que estão esperando pelos seus 

terrenos, ninguém tem nada haver com briga de ninguém com o prefeito, não quero 

meu nome sendo citado em rádios, pior insinuando que sou conivente com coisas 

erradas, aquele que falar algo ao meu respeito vai ter que provar, sugiro a todos os 

vereadores que tomem providências nesse sentido, pois é o nome de todos que esta 

sendo citado, falam de forma geral, atingindo todos. Sobre as denuncias que forma 

feitas, quero saber quais terrenos foram, porque o povo vem sofrendo há algum tempo, 

isso não pode acontecer. Quero deixar claro que meu voto é favorável a todos. O 

Vereador Ailton Tenório explana que existem sim vários terrenos sendo doados a 

mesma igreja, mais os mesmos saem em nome da igreja, não do pastor, ou seja, não 

oferece risco algum. O Vereador Sandro Jorge finaliza que os terrenos que estão sendo 

doados a igrejas, se tratam de várias sedes em todo o estado, as mesmas vêm 

desenvolvendo um trabalho excelente nas comunidades, todas as igrejas sem 

exceções. Outro ponto importante é que estão citandos nomes de parentes de 

vereadores, quer dizer se nos tivermos um parente o mesmo não poderá comercializar 



ou crescer o seu negocio, é injusto esse julgamento; O Vereador Jailson Vicente saúda 

a todos os presentes. Quero dizer ao Vereador Caju que a função da Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final é emitir os pareceres e dizer se o projeto é 

constitucional ou não, são 261 terrenos, se já estivesse sendo feito, provavelmente já 

estariam todos prontos, os que Vossa Excelência entender que esta errado, figa o que 

esta errado e dê continuidade aso restante. A comissão tem um prazo regimental de 

quatorze dias para fazer suas obrigações, todos tem se empenhar , o povo é quem esta 

sofrendo esperando sem justificativa nenhuma, se os pares não tiver competência para 

exercer o papel, passe a responsabilidade para mim, prometo que farei todos, o povo 

não pode pagar por conta de oposição ao prefeito. O Presidente parabeniza o Nobre 

Par pelas palavras e esclarece que esta Mesa Diretora sabe como funciona totalmente o 

regimento, ainda não foi tomada uma posição quanto ao fato, porque se trata de 261 

projetos, venho conversando com todos e acredito que estão sendo concluído, quero 

pôr para aprovação os 261 para que todos tenham o seu direito, se futuramente houver 

alguma irregularidade, o contemplado responderá perante a justiça, entendo que é 

necessário um tempo maior que o regimental, peço aos membros da comissão que seja 

dado continuidade aos trabalhos; O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os 

presentes. Quero esclarecer a todos que a preocupação do Vereador Caju é importante, 

a responsabilidade é enorme, não somos contra a ninguém, entendo que os referidos 

bairros onde estão sendo doados os terrenos precisam e que o comercio esta 

crescendo, mais estamos recendo varias denúncias sobre terrenos que estão sendo 

doados em áreas verdes, de forma que temos que averiguar as situações, não podemos 

fazer errado, repito não somos contra, temos que investigar para depois nos posicionar 

em relação a todos, o que for constitucional irá ser aprovado; O Vereador Manoel 

Messias saúda a todos os presentes. Quero agradecer ao Vereador Neto Cavalcanti por 

acionar o Deputado Brunno Toledo em relação as abordagens do CPRv em nossa 

cidade, que desde já convidar a todos para que no dia em que marcarmos irmos 

juntamente com o Deputado procurar o órgão responsável para tratar sobre as 

abordagens realizadas em nossa cidade. Sobre as doações, quero parabenizar a todos 

que estão fazendo seu trabalho, mais não podemos atrasar os tramites, da minha parte 

quer deixar claro que todos podem contar comigo, não irei procurar ninguém, mais 

estaremos todos aqui para fazermos o que é certo, sobre brigas como já foi citado 

nesta noite, não podemos impedir o desenvolvimento da nossa cidade. Iremos e 

comissão a Maceió tratar sobre o transito da nossa cidade; O Vereador Elton Costa 

Acioli explica que sobre comentários sobre palanque politico, não entendo mais o que 

é fazer política, é contraditório esses pontos vista. Quero dizer ao Vereador Ailton que 

os pastores não são donos de igreja, sabemos que não é assim que funciona. Sobre o 

tempo, quero dizer ao Nobre Par Jailson, que os projetos tem prazos diferentes, já que 

ele é tão competente, porque na sua gestão não existia essa competência toda, O 

Nobre Presidente Elvinho sim é competente, mostrou serviço desde o inicio da sua 

gestão, é preciso ter muito cuidado com essas aprovações, irei seguir o que é certo, 

não irei seguir regras de ninguém; A Vereadora Maria saúda a todos os presentes. 

Sobre essas doações não há necessidade de levar tanto tempo para resolver essas 

coisas, não vejo problema nenhum em doar terrenos ao povo, nada sairá do meu bolso, 

as pessoas precisam de seus pontos, todos querem trabalhar, temos que correr atrás 

de outras coisas, temos bairros do tipo do Sagrada Família que pessoas estão 

passando fome, pessoas doentes e sem nada para comer, já passei por muita 



dificuldade e fome sei com é esse tipo de problema que tem que ser resolvido, vamos 

nos unir e pedir a Secretaria de ação Social para visitar essas pessoas, a fome é algo 

mais serio; O Vereador Sandro Jorge sobre minha palavras de palanque, quero 

esclarecer que, falo sobre os pronunciamentos que o Nobre par Caju fala, que não faz 

parte de grupo politico de ninguém, independente de bancada eu não aprovarei o que 

for ruim para população. Solicita do Secretario Junior Menezes que seja piçarrada e 

revitalizada a estrada que dar acesso ao Sitio Velho; O Vereador Emanoel Gomes 

Balbino saúda a todos os presentes. Sobre as doações de terrenos, em principal as 

igrejas, temos hoje treze igrejas Adventistas do Sétimo dia, dou graças a Deus esse 

crescimento, pois os trabalhos que vem sendo feito por estas igrejas é imenso, só 

temos a ganhar. Quero desde já deixa claro que todos tem meu apoio. Solicita do 

Secretario Junior Menezes que seja disponibilizado manilhas para que seja feito o 

ligamento entre os bairros Sagrada Família e Frios, precisamente onde funcionava o 

antigo lixão e a estrada próximo ao banho do Rivaldo nos frios, segundo os moradores 

o caminho ficará bem mais acessível para os que circulam pelos locais; O Vereador 

Neto Cavalcanti saúda a todos os presentes. Sobre a questão dos terrenos não irei 

entrar no mérito da questão, mais entendo que sobre os prazos, concordo com o 

Vereador Caju, pois nunca foram exigidos prazos nesta casa. Quero falar sobre 

respeito, a partir do momento em que o Vereador se alimenta de fofoca ele não se dar 

ao respeito, todas as vezes temos discussões sobre denuncias, socializem com os 

demais vereadores, até o momento nunca recebi um documento provando que A ou B 

disse ou provou que nós vereadores estamos nos beneficiando com terrenos, para mim 

o que não tem documento é fofoca, a coisa mais difícil nessa vida é levantar o nome, 

porem, e á coisa mais fácil de destruir , eu procuro meu respeito para destruir ele, se a 

politica quiser me mudar eu saio dela, passei grande parte da minha vida trabalhando, 

coloquei barracas na festa de santa Maria Madalena e dirigi carro de som por muitos 

anos, onde muitos ignoravam, mais nunca me importei. Trabalhei 15 anos como Diretor 

de Departamento Pessoal, onde passava por minhas mãos milhões mensalmente, meu 

setor foi investigado na época, por conta de questões politicas e nada foi encontrado, 

porque eu tenho um nome a zelar, hoje vereador chega em Ministério Público e em 

radio dizendo que vereadores recebeu terreno, cite o nome, se tem vereador que tem o 

hábito da policia entrar na casa dele e revirar guarda roupa, eu não tenho, não dou essa 

liberdade, não sou igual vereador que dorme de calça jeans com medo da policia 

chegar de manhã e pegar ele de cueca, estou indignado com essa generalização, não 

podemos falar ao celular por que estamos sendo investigado, comigo não cola, cite 

nomes não generalize, não conheço nenhum vereador aqui que seja pau mandado, só 

sabe o que ser vereador quem esta aqui, se tem denuncias compartilhem com todos, a 

comissão esta com os projetos há mais de trinta dias me prove que tem um projeto 

pronto, se for para investigar os certos porque não tem nenhum pronto, não é fácil está 

vereador e ouvir certas coisas na radio, a população sabe quem é quem, ninguém tem 

amnésia não, respeito todos, mais antes de comparar com os outros se coloque numa 

balança, me desculpa a todos pelo desabafo, mais é necessário falar certas coisas as 

vezes; O Vereado Elton Costa explana que concorda com muitas das coisas que o 

Nobre Para Neto falou, discordo apenas da questão onde o senhor citou que em chamei 

as pessoas aos meu gabinete para fazer politica para o ano que vem. O Vereador Neto 

Cavalcanti esclarece que não falou nesse sentido, falei que tudo que é dito sem provas 

para mim é fofoca. O Vereador Elton Costa esclarece que entende tudo que já foi dito 



nesta noite, mais não estou fazendo politica com nada disso, quero apenas o que 

melhor para população. O Presidente agradece a todos os vereadores, pede a 

compreensão de todos os presentes, o parlamento é isso mesmo existem divergências 

nas opiniões, mais quero agradecer a todos pelo empenho e dedicação aos trabalhos 

nesta casa. Informa que amanhã a partir das 09:00 horas irá acontecer a audiência 

pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde, é importante a presença de 

todos, inclusive a comissão. Sobre reformas e compras de equipamentos novos, tudo 

aconteceu graças a todos os vereadores e aos servidores desta casa, ninguém trabalha 

sozinho. Não havendo mais orador nesta noite o Presidente agradeceu a todos os 

presentes e encerrou a presente 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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