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Aos onze (11) dias do mês de março de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de 

presença do Edis constatando a falta justificada do vereador Almir Belarmino da Silva 

presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, que após 

discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a ordem do dia e o 

expediente da semana: Ofício nº 014/2019 do SAAE em resposta ao Ofício nº. 081/2019, 

informa que a falta de agua nas localidades da Sementeira e da Comunidade Quilombola 

Muquem é uma deficiência que já está sendo viabilizada a correção, em breve o problema 

será sanados; Ofício 013/2019 do SAAE em resposta ao Ofício nº 075/2019 informa que 

débitos existentes entre a Autarquia e a Eletrobrás já foram relativamente pagos boa parte 

deles, devido a data da emissão do documento não foi contabilizado o pagamento junto ao 

sistema; Ofício nº. 017/2019 da Prefeitura em reposta ao Ofício nº. 63/2019 de autoria do 

vereador Brunno Lopes, copias de todas as notas de pagamentos das atrações artísticas 

da Festa de Santa Maria Madalena de 2019; Projeto de Lei nº. 087/2019 dispõem sobre 

alteração de artigos à Lei Municipal 1289/2008. Lido e encaminhado as comissões 

competentes; Requerimento nº. 03/2019 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti, requer do 

Secretário de Esporte Luciano Peixoto que seja viabilizado um bebedouro de inox no 

vestiário da Quadra de Esporte localizada ao lado do prédio da Prefeitura. O Requerimento 

foi colocado em discussão e aprovado; Requerimento 001/2019 de autoria do Vereador 

Manoel Messias requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Iran Menezes e da 

Superintendência da SMTT que sejam construídos quebra-molas nas Jardim Brasília. O 

Requerimento foi colocado em discussão e aprovado; Requerimento de autoria do 

Vereador Elton Costa Acioli, requer dos nobres Pares que seja convocado o Diretor do 

SAAE o Senhor Wellington Ferreira para vir a esta casa prestar esclarecimentos sobre 

alguns problemas existentes na administração Geral daquela Autarquia; Em discussão foi 

sugerido pelo líder da bancada, bem como os vereadores Raphael Pedrosa, Jailson 

Vicente, Manoel Messias e Sandro Jorge que o autor da matéria fosse pessoalmente em 

busca das documentações necessárias e, com anuência do Nobre poderemos formar uma 

comissão e acompanhar o mesmo até a Autarquia solicitar as devidas informações, caso o 

pedido não seja atendido daríamos continuidade a convocação e medidas cabíveis nesse 

sentido. O Vereador Cícero Aureliano sugeriu que o autor da matéria a retirasse e, que o 

Diretor do SAAE usasse o Regimento Interno da casa no seu Artigo 14, onde reza que 

qualquer secretario pode comparecer a este poder para prestar esclarecimentos 

espontaneamente, não vejo dificuldade alguma, não há o que esconder é de obrigação de 

todos que trabalham na administração pública prestar esclarecimentos. O Presidente 

esclarece que os Vereadores se disponibilizaram acompanhar o autor da matéria ao SAAE, 

ninguém poderá garantir que copias de documentos irão ser entregues, garantem apenas 

que juntos formarão uma força maior apoiando o pedido, é direito nosso ter acesso às 

informações, estamos aqui para nos apoiarmos e assim representarmos o povo fornecendo 
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as devidas informações de forma contundente. Quero parabenizar o Nobre pela matéria 

apresentada, ao tempo em que parabenizo a todos pela postura e opiniões diversas 

expressa nesta noite, essa casa é democrática parabéns a todos; O Vereador Ricardo 

Praxedes explana que não ver problema algum o Diretor do SAAE Wellington comparecer a 

esta casa, são esclarecimentos simples onde não irá ferir em nada sua administração, 

parabeniza o Nobre Par Caju pela matéria, bem como, o Nobre par Tita pelo 

pronunciamento sobre a matéria em discussão. O Vereador Neto Cavalcanti justifica seu 

voto contra, o requerimento encontra-se prejudicado, pois o Artigo 14 da Lei Orgânica reza 

que apenas o Presidente e as comissões poderá convocar secretários, no requerimento 

consta apenas a assinatura do Vereador Caju, ou seja, não tem validade porque não atende 

o artigo citado, a justificativa diz que não obteve respostas alguma daquela Autarquia, 

onde tivemos sim, porém não foi convincente, entendo ainda que quem poderia fazer esse 

tipo de questionamento seria a comissão de finanças, sobre seu pronunciamento sobre 

estar contra ou a favor do povo, não aceito esse tipo de pronunciamento, minha postura é 

justa, não permito que o Nobre tente me pôr contra o povo, esse tipo de coisa não pode 

acontecer, cada um vota conforme suas convicções, não se trata de estar contra o povo, 

suas palavras estão equivocadas. Após entendimento de todos o autor do requerimento 

retirou a matéria e ficou confirmada a criação de uma comissão para juntos visitar a 

autarquia SAAE com a finalidade de obter as informações requeridas pelo autor da matéria; 

Requerimento do senhor Everaldo Caetano convidando toda população para um evento de 

encontros de viola que acontecerá no dia 30 de março de 2019 na praça Padre Cicero; 

facultada a palavra a Vereadora Maria José Gomes saúda a todos presentes, hoje venho 

falar um pouco da saúde, existe reclamações diversas alegando não que as pessoas não 

estão conseguindo marcar exames, as informações são que não tem vagas, outra questão 

importante é cadeiras de rodas, a carência é grande nesse sentido, precisamos fazer algo a 

respeito. O Presidente parabeniza a Nobre Par Maria e sugere que os membros das 

comissões de Educação Cultura e Saúde e Assistência Social e Defesa do Cidadão 

procurem as respectivas secretarias para tentar resolver a questão, as comissões foram 

formadas para essa finalidade, cobrar resultados; O Vereador Sandro Jorge da Silva saúda 

a todos presentes, solicita do Secretário Junior Menezes que seja feito um acesso ligando 

a Villa Kenedy ao Conjunto Residencial Morada das Arvores, irão ser expandidas novos 

espaços da Granja necessitando de acesso maior aos locais. Solicita ainda que seja 

revitalizado toda estrada que dar acesso a Serra da Barriga. Parabeniza todas as mulheres 

nesta noite ao tempo em que agradece o Presidente da Associação de Moradores da Santa 

Fé pelo convite para festa em homenagem as mulheres, parabeniza ainda o mesmo pelo 

brilhante trabalho que vem realizando naquele Povoado; O Vereador José Ailton Tenório 

Cavalcante saúda a todos presentes, parabeniza o servidor da Secretaria de Saúde 

Marquinhos pelo seu trabalho, sempre fui muito bem atendido todas as vezes que precisei 

de algo daquela secretaria, um profissional incrível e um ser humano excepcional. Requer 

ao Secretário de Esportes a construção de um vestiário no Campo de Futebol localizado na 

Várzea Grande. O Requerimento foi colocado em discussão e aprovado. Secretário de 

Esportes a construção de um vestiário no Campo de Futebol localizado Conjunto Sagrada 

Família. O Requerimento foi colocado em discussão e aprovado. Requer do Secretário 

Junior Menezes que seja retirado um entulho que se encontra no Conjunto Newton Pereira 

precisamente na Avenida que dar acesso ao Povoado Santa Fé as margens da estrada de 

terra. O Requerimento foi colocado em discussão e aprovado; O vereador Jailson Vicente 

de Melo saúda a todos presentes, parabeniza o Pastor da Igreja Assembleia de Deus José 

Laercio, bem como, toda sua equipe pela realização do evento CONATUP em nossa cidade, 

estão todos de parabéns, que Deus abençoe e que nos próximos anos sejam realizado 

novamente ainda mais grandioso; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos presentes, 



parabeniza o Pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão, assim como todos os obreiros, 

estão todos de parabéns, foram quatro dias de muitas bênçãos, evento grandioso e 

importante. Quero agradecer ao Nicanor, Tassia Carla e Serginho pelo acompanhamento de 

todas as nossas matérias, é de suma importância a divulgação com profissionalismo e 

seriedade. Quero deixar registrado nesta casa que foi pedido por vários a limpeza e 

manutenção dos esgotos em nossa cidade, alertando possíveis transtornos, com a 

chegada das chuvas futuras muitas dessas inundações poderão ser evitadas. O Vereador 

Neto Cavalcanti esclarece e reafirma foram várias matérias nesse sentido, inclusive foi 

requerido ao Prefeito que fosse criado uma força tarefa com a finalidades de verificar 

possíveis irregularidades que viessem causar futuras inundações, fortes chuvas estão 

prevista para nossa cidade. O Vereador Cícero Aureliano volta a reforçar, tivemos chuvas 

recentes que inundaram várias ruas, as respostas do SAAE são infundadas, ficam jogando 

de uma secretaria para outra, se por ventura vier acontecer uma tragédia a culpa é do 

SAAE, fizemos a nossa parte cobramos, mais não podemos executar isso é trabalho do 

executivo. Sempre desejei a limpeza e arborização do Rio Mundaú para que não venha 

acontecer uma tragédia. Quero agradecer a todos que apoiaram meu discurso, obrigado a 

todos nesta noite; O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto parabeniza o Prefeito pela 

realização do Carnaval de 2019, apesar das dificuldades a festa foi bem organizada, 

movimentou todos o comercio da nossa cidade, parabéns a todos que de alguma forma 

contribuiu para realização da festa de carnaval. Parabéns também a Ministério Público pela 

intervenção em relação aos horários e graças a Deus deu tudo certo, foi uma festa 

tranquila; O Vereador Cícero Aureliano solicita do Vereador Sandro Jorge que seja marcada 

uma reunião com O Prefeito para tratar sobre a Audiência Pública que já houve nesta casa, 

onde foi discutido a segurança pública e a equipação da Guarda Municipal, na 

oportunidade foram ofertados cursos para os agentes da Guarda Municipal e os Vigilantes 

escolares dentre outros, faltando apenas o aval o Prefeito, pois tudo a ser feito nesse 

sentido tem que partir do Poder Executivo; O Vereador Elton Costa Acioli fala que sobre o 

evento do carnaval, achei uma falta de respeito com as pessoas que estão com seus 

salários atrasados, aqueles que chegam nos postos de saúde e não tem encontram o 

básico a ser ofertado, muito errado. O Vereador Neto Cavalcanti esclarece que concorda 

com a opinião do Nobre Par Caju, mais falei em nome do comercio, quem é comerciante 

entende a importância de um evento. Sobre salários foram feitos acordos com os 

servidores, não podemos privar o restante da população de movimentar seu comercio, 

foram vários patrocínios onde ajudou muito nas despesas, quem movimenta o país é o 

comercio; O Presidente solicita do Secretário Junior Menezes que seja realizada uma 

limpeza na antiga Rua da Ponte, precisamente nos dois lados do acostamento, o acumulo 

de lixo é grande no local, pelo que a imprensa divulgue esse assunto para que a população 

não joguem lixo naqueles locais, trata-se das margens do nosso Rio Mundaú.  Não 

havendo mais orador nesta noite 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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