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Aos vinte e quatro (24) 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 Manoel Messias da Silva, 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, Elton 

Costa Acioli, Jailson Vicente de Melo, Raphael Albuquerque Pedrosa e Ricardo Leão 

Praxedes, presentes os demais vereadores. Por falta quórum para aprovação a leitura 

da Ata anterior não foi realizada, ficando para próxima sessão ordinária, bem como 

foram retiradas da pauta do dia e expediente da semana todas as matérias que exigem 

aprovação da maioria simples. O 1º Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do 

expediente da semana: foi realizada a leitura do Jornal Folha Serrana, onde foram 

destacadas matérias dos vereadores Alan Elves, Brunno Lopes e Paulo Neto; O 

Presidente esclarece que na noite de hoje não será possível aprovar matérias que 

necessite de aprovação, pois temos presentes apenas sete vereadores, eu não posso 

votar em matérias simples. Facultada a palavra a Vereadora Maria José Gomes saúda a 

todos os presentes. Sobre as doações de terrenos quero deixar claro que se 

dependesse de mim todos já estariam regularizados, porém, sabemos que existem 

varias irregularidades, não vejo conveniência tirar de uma pessoa para doar a outra, 

temos que esclarecer tudo par que não haja irregularidades; O Vereador José Ailton 

Tenório saúda a todos os presentes. Sobre as doações dos terrenos, espero que todos 

sejam apreciados o mais breve possível, pois temos vários comerciantes querendo 

expandir seus comércios e assim poderá ofertar mais empregos à população acredita 

que a comissão esta fazendo seu trabalho e seguindo os tramites legais necessários, 

assim como todos nós vereadores estamos observando todas as ações para que tudo 

seja regularizado. Solicita do Secretário Junior Menezes e do Secretario de Agricultura 

Sandro Couto que seja revitalizadas e reestruturadas todas as estradas da Zona Rural 

do nosso município, hoje em principal o sitio sueca, pois existe uma bueira danificada 

que está impedindo o acesso ao local. A nossa zona rural está necessitando de uma 

atenção maior por conta das chuvas, temos agricultores que vivem do comercio de 

suas plantações, o difícil acesso causa transtornos no sustento da sua família. Solicita 

ainda do Diretor do SAAE que seja realizada limpeza nas galerias do Conjunto 

Conceição Lyra I, toda rede de esgoto esta retornando as coisas, peço ainda que sejam 

realizadas essas limpezas nas galerias de todos os bairros, pois o mesmo problema 

vem sendo causado em todos os lugares, é lamentável uma situação dessas. Quero 

parabenizar o presidente da Associação dos Transportes Complementar eleito 

recentemente Pereira. O Presidente esclarece que já foi requerido ao executivo que 

fosse realizado uma revitalização em todas as estradas da zona rural, a nossa 

comissão de obras através da Vereadora Maria também esta fazendo seu trabalho, 

quero parabenizar a todos. Solicita do Prefeito que o requerimento da vereadora Maria 
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seja respondido, caso não haja resultado, aconselho que a mesma use suas 

prerrogativas para cobrar de forma efetiva do executivo. A Vereadora Maria explica que 

sobre as estradas da zona rural chegaram verba, milhões para recuperação de todas as 

estradas, onde esta esse dinheiro, temos que cobrar o povo esta sofrendo com tudo 

que vem acontecendo, não nos dão informações de nada, somos fiscalizadores 

precisamos de explicações. Irei cobrar de forma efetiva sim, não ficarei quieta, se for 

necessário procurarei imprensa, Ministério Público e o que for necessário. O 

Presidente esclarece que na maioria das vezes essas documentações se tratam de 

previsões, peço que tudo seja analisado com calma, dentro dos tramites legais, pois a 

parte técnica faz previsões, é necessário informações se de fato os recursos já estão e 

como estão sendo gastos esses recursos. Solicita do Prefeito que seja informado a 

esta casa se os recursos disponibilizados para recuperação das estradas vicinais já 

estão sendo aplicado, como e onde estão sendo gastos, precisamos de informações 

para que todos possam realizar seus trabalhos que é esclarecer a população de todos 

os atos do executivo e legislativo; O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos 

os presentes. Sobre o assunto das estradas da zona rural, concordo com todos nesta 

noite. Sobre as doações de terrenos sou favorável a todos, mais como já foi falado, 

espero que tudo seja resolvido o mais breve possível. Quero nesta noite convidar a 

todos e esclarecer alguns pontos sobre um projeto que temos, onde iremos formar a 

terceira turma, foi aberto inscrições, mais infelizmente as turmas já esta praticamente 

formada, a procura é grande, restam ainda apenas cinco vagas. Esse projeto tem 

ajudado muita gente, não cobramos custo nenhum é totalmente gratuito, quero 

agradecer em principal minha esposa e a todos que fazem parte do projeto, aqueles 

que quiserem aderir ao curso procurem minha esposa Dorinha para fazer as inscrições. 

O projeto abrange todos os municípios, não fazemos acepção de pessoas é um 

trabalho social para todos. O presidente parabeniza o Nobre Vereador e sua esposa 

pelo brilhante projeto; O Vereador Manoel Messias saúda a todos os presentes. 

Parabeniza o Nobre Vereador Emanoel Gomes Balbino pelo projeto de corte e costura, 

é importante profissionalizar a população. Solicita do Secretário da LUZUP que seja 

realizada uma reposição e recuperação de toda a iluminação da entradas da cidade; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o 

Nobre Presidente pelas mudanças, a cada sessão temos coisas novas, hoje foram 

cadeiras e ar condicionados, o tempo é pouco, porém, Vossa Excelência vem 

desempenhando um excelente trabalho. Quero também parabenizar a população 

presente nesta noite, me preocupo e vejo a ansiedade de todos, é a realização de um 

sonho colocar seu próprio negócio, diante disso, gostaria de valorizar o trabalho que o 

Nobre Presidente está fazendo, mas acredito que chegou ao ponto de exigir da 

comissão uma posição, apresente em plenário alguns projetos e os presentes votarão 

de acordo ao que acreditam, é difícil ficarmos sem uma decisão, os tramites tem que 

serem seguidos. O Presidente agradece pelas palavras e, esclarece que tudo que está 

acontecendo nesta casa tem a participação ode vocês, ninguém trabalha sozinho, ainda 

tem muito a ser feito, agradeço pelas palavras. Sobre os projetos, se trata de uma 

grande quantidade, venho cobrando esforço de todos, já pedi que seja dado 

continuidade e mesmo que não sejam apresentados todos, mais uma parte seja posto 

para apreciação do plenário, minha vontade seria apreciar todos, mais temos o 

regimento a seguir, tudo tem que ser resolvido o mais breve possível, quero trabalhar 

em parceria com todos, iremos trabalhar de forma efetiva em prol de todos. O Vereador 



Neto Cavalcanti, esclarece que sobre os comentários que surgem sobre estarmos 

usando o celular durante as reuniões, mais hoje o telefone é um instrumento de 

trabalho, onde forma rápida passamos e recebemos informações importantes a todos 

os momentos, agora mesmo fui informado que chegaram mais quarenta e quatro 

projetos de doações de terrenos, localizados numa área que foi desapropriada 

recentemente e, com muito empenho já foi divido e confeccionado os projetos, em 

pouquíssimo tempo o prefeito trabalhou de forma efetiva para poder ajudar a todos, se 

trata de um sonho de construir sua casa própria e isso me deixa satisfeito, todos nós 

temos o interesse de ajudar no for necessário; O Presidente solicita do Secretário de 

Agricultura Sandro Couto que seja tomado providencias sobre animais que circulam 

soltos pelas cidade, os mesmos vem causando acidentes na maioria das vezes com 

vítimas fatais, entendo que todos tem o direito de criar seus animais, porém, seus 

donos tem que serem responsabilizados e se necessário penalizados. O Vereador 

Ailton Tenório, concordo com o Nobre Presidente, os animais causam acidentes, é 

necessário que seja resolvida essa questão, parabéns pela matéria, já tivemos vários 

casos de acidentes causado por animais. O Vereador Emanoel Gomes Balbino 

agradece e parabenizar o Nobre Presidente pela matéria apresentada, o perigo é 

constante e vidas estão sendo interrompidas por conta de coisas simples. O Vereador 

Neto Cavalcanti pede o auxílio do líder do governo para que possamos pôr em pratica o 

que já foi requerido, que é cadastrar e identificar todos os animais, desta forma 

saberemos quem são seus respectivos donos, bem simples e o custo é quase 

insignificante, esse cadastro poderia ser estendido para os outros animais, pelo o 

apoio para tentarmos sanar essa questão. O Vereador Zé Lourenço parabeniza o Nobre 

Presidente pela matéria apresentada, é necessário que seja tomada uma posição nesse 

sentido, as pessoas tem que ser responsabilizadas pelos seus atos irregulares. O 

Presidente agradece o apoio todos os vereadores e aos comerciantes e público 

presente nesta noite. 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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