
 

ATA DA 9º NONA SESSÂO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO LEGISLATIVO       

BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte e cinco (25) 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 as faltas justificadas do vereadores 

Almir Belarmino da Silva, Jailson Vicente de Melo, José Ailton Tenório Cavalcante e 

Jose Lourenço 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: despacho nº. 

1001022200222019 em resposta ao Ofício de nº. 077/2019 informa que as obras de 

pavimentação e esgotamento do Bairro Sagrada Família já foram retomadas; 

despacho nº. 1001030100012019 em resposta ao Ofício nº. 093/2019 informa que 

providencias estão sendo tomadas através da Defesa Civil no sentido de prevenir e 

amenizar os efeitos de chuvas futuras; Projeto de Lei nº. 087/2019 dispõe alterações 

de artigos da Lei Municipal nº. 1289/2019. Após discussão o projeto foi aprovado 

juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 178/2018 dispõe 

sobre a concessão de reajuste vencimental aos servidores efetivos do Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE. Após discussão o projeto de lei foi aprovado 

juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 01/2019 Dispõe 

sobre o pagamento do decimo terceiro salário antecipado aos servidores públicos 

efetivos da prefeitura e das autarquias municipais. Após discussão o projeto de lei 

foi aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Requerimento nº. 

002/2019 de autoria do Vereador Manoel Messias, requer do Secretario Junior 

Menezes a recuperação do calçamento da entrada no Conjunto Habitacional Nova 

Esperança. Após discussão o requerimento foi aprovado; O Presidente convida o 

Gerente da Caixa Econômica Federal o senhor Valdemar, o Contador da Prefeitura o 

senhor Manoel Lima, a dona da Empresa responsável pela organização das 

documentações do FGTS a senhora Edvane, o Presidente da SINTPMUP Tita e a 

Presidente do SINTEAL Flavia para se fazer presente no plenário desta casa, para 

juntos discutirmos toda problemática do FGTS dos servidores municipais, 

esperamos nesta noite sanar todas as dúvidas existentes sobre o assunto; O 

Contador Manoel Lima saúda a todos presentes nesta noite ao tempo em que 

agradece pela oportunidade, com a devida vênia dos senhores vereadores, gostaria 

de passar a palavra ao senhor Valdemar Gerente da Caixa Econômica, pois o 

mesmo saberá esclarecer melhor sobre os detalhes técnicos em geral; o senhor 

Valdemar saúda a todos presentes, agradece pelo convite, obrigado pelas 

recepções, sempre venho sendo bem recebido em todos os lugares nesta cidade. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Sobre as individualizações são divididas em partes, optantes e não optantes, no 

passado foi feito um cadastramento, recolhendo documentações necessárias para 

retirar o valor em dinheiro, onde o requerente optava pelo tipo de conta, hoje 

estamos tentando de uma forma geral resolver algumas questões que ficaram por 

conta dessa opção, estamos trabalhando para de uma maneira geral tornar os dois 

tipos de contas viável e prático para que os requerentes recebam seu dinheiro de 

forma pratica, mais explico que não é tão simples, pois se trata de muitas pessoas, 

existe um órgão chamado centralizadora, onde tudo é processado, eles trabalham 

com o brasil inteiro. Foram realizados vários estudos com intuito de simplificar o 

máximo todo o tramite, para atender de uma forma geral, irá ser formado um grupo 

de trabalho, para que no menor prazo possível possamos atender em principal os 

casos mais simples, onde toda a documentação necessária já está disponível, os 

casos mais complexos, acredito que demore um pouco mais, mais a minha previsão 

é que daqui a uns três meses já teremos resolvido boa parte dos casos. Gostaria de 

esclarecer que somos proibidos por lei de informa saldo de contas de FGTS, 

mesmo que que seja o dono da conta, não somos permitidos até que toda 

documentação e os tramites legais sejam atendidos. Existe outra parte que abrange 

os não optantes, são exigidos mais documentos e recursos diferentes, quando da 

minha chegada nesta cidade não disponibilizávamos deste, porém, hoje tudo 

mudou, estou fazendo o possível para atender a todos. Entre o público foram 

esclarecidas duvidas mediantes perguntas. Quero deixar claro que se trata de 

vários setores, prefeitura, empresa contratada pela prefeitura para esse fim, na 

Caixa Econômica são vários setores entre contábil, financeiro e outros, não se trata 

de um processo fácil, porém, está sendo feito tudo conforme é necessário. Quero 

deixar claro que tudo que expliquei besta noite, falo apenas da parte que faço 

gestão, ou seja, é de minha responsabilidade até o momento, não me responsabilizo 

por trabalhos de terceiros, os casos de FGTS é trabalhado por vários setores e tem 

seguimentos a serem realizados até o fim do processo; a Senhora Edvane saúda a 

todos presentes, quero explicar o que é de fato de responsabilidade da minha 

empresa, nesta individualização, ao fazermos o levantamento descobrimos que a 

prefeitura não disponibilizava de todas as documentações necessárias dos 

servidores, tentamos recadastrar, pois se tratava de um erro da empresa anterior 

responsável, após ser realizado todos trabalho de recolhimento, enviei todas as 

documentações a Caixa Econômica, porém, não foi resolvido, tivemos vaias 

explicações diversas sobre tudo, ficamos no aguardo de instruções para que fosse 

dado continuidade aos trabalhos, após novas instruções fizemos todo 

procedimento novamente e enviamos toda documentação, hoje está dependo 

apenas da Caixa Econômica para que sejam efetuados os pagamentos, quero que 

fique bem claro que a nossa empresa fez tudo que é possível, os motivos desse 

atraso não é culpa nossa, tudo foi feito conforme nos foi ordenado. Todas as 

dúvidas foram esclarecidas esperamos que seja resolvido tudo o mais breve 

possível; O Presidente agradece ao Gerente da Caixa Econômica o senhor Valdemar 

pelo pronto atendimento, quero que a população saia daqui com um certeza, com o 

profissionalismo e empenho do mesmo, no prazo previsto de três meses irão ser 

resolvidos todas as questões, pessoa de grande personalidade. Quero agradecer 



também as presenças do Contador Manoel Lima, Edvane, Tita da SINTPMUP e 

Flavia do SINTEAL, assim como também a todos presentes nesta noite, obrigado. 

Gostaria de pedir desculpas pelas acomodações que não estão completa, falta ar-

condicionado, agradeço também a compreensão de todos nesse sentido. Hoje 

quero falar em nome de todos os vereadores, faremos o que for necessário para 

que todos recebam seus FGTS e que tudo seja resolvido o mais breve possível. Não 

havendo mais orador nesta noite a Presidente em exercício 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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