
ATA DA 23º VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos um (01) dias do mês de julho 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 dos Edis 

constatando as faltas justificadas dos vereadores, Almir Belarmino da Silva, Elton Costa Acioli, 

Jailson Vicente de Melo, José Ailton Tenório Cavalcante, presentes os demais vereadores. 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, Emanoel 

Gomes, Paulo Neto Ailton Tenório; Ofício nº. 49/2019 do 1º Tabelionato – Registro de Imóveis e 

Protestos de Títulos em reposta à solicitação do Vereador Ricardo Praxedes sobre ITBI 

referentes aos atos do ano de 2018; Ofício nº. 310/2019 – Gabinete da Secretaria Municipal de 

Saúde, envio dos balancetes bimestrais referentes aos meses de março e abril de 2019; Ofício 

nº. 004/2019 da Secretaria de Finanças, envio de balancetes bimestrais referentes aos meses de 

março e abril de 2019; Ofício nº. 120/2019 do SINTEAL agradece a intervenção e atenção de 

todos no tocante a correção salarial dos servidores da educação; Projetos de Lei nºs. 284/2019 

– 285/2019 – 286/2019 – 287/2019 – 288/2019 – 289/2019 – 290/2019 – 291/2019 – 292/2019 – 

293/2019 – 294/2019 – 295/2019 – 296/2019 – 297/2019 – 298/2019 – 299/2019 – 300/2019 – 

301/2019 – 302/2019 – 303/2019 – 304/2019 – 305/2019 – 306/2019 – 307/2019 – 308/2019 – 

309/2019 – 310/2019 – 311/2019 – 312/2019 – 313/2019 – 314/2019 – 315/2019 – 316/2019 – 

317/2019 – 318/2019 – 319/2019 – 320/2019 – 321/2019 – 322/2019 – 323/2019 – 324/2019 – 

325/2019 – 326/2019 – 327/2019 – 328/2019 que dispõe sobre regularizações e doações de 

terrenos no âmbito do município. Lidos e encaminhados às comissões competentes; O 

Presidente convida a todos os nobres vereadores para se fazer presente na Prefeitura amanhã 

a partir das 09:00 para que possamos em conjunto receber o título de posse desta casa, onde 

irão também ser entregues os títulos de posse da prefeitura e OAB, é uma honra poder 

presenciar mais uma vitória de todos, assim como também os servidores desta casa.  

Facultada a palavra o Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Requer do 

Prefeito, Secretário Junior Menezes, Superintendente da LUZUP e Diretor do SAAE que seja 

recuperada com seus respectivos serviços  de cada secretaria as vias que ligam o Loteamento 

Santa Maria Madalena e o Conjunto Habitacional Nova Esperança, segundo os moradores o 

trajeto pelos locais se torna mais prático e rápido para todos que necessitam circular 

diariamente pelos bairros, porém, as estradas, iluminações e rede de esgotos estão impedindo 

que tudo se torne viável e acessível para todos; O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a 

todos os presentes. Requer do Secretário Junior Menezes, bem como a Superintendência da 

SMTT que seja construída uma lombada precisamente nas proximidades da Praça Santa 

Quitéria, é constante o número de acidentes no local citado, uma lombada poderia inibir e 

possivelmente diminuir os acidentes, facilitando a vida de todos naquela localidade; A 

Vereadora Maria José Gomes saúda a todos os presentes. Hoje quero falar sobre o matadouro, 

os marchantes estão com medo de fazer seu trabalho, não temos matadouro, segundo 

informações a dificuldade de construir esse matadouro é o local, eu quero doar um ou dois 

hectares de terra para que seja construído o mesmo. O Vereador Manoel Messias esclarece que 

em reunião com o Prefeito, tivemos a informação de que a área já foi designada para a 

construção do matadouro. A Vereador Maria agradece ao Nobre Vereador Manoel pelas 

informações, mais estou disposta a doar caso seja necessário e a mesma seja aprovada pelas 
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autoridades, o que eu não quero mais que aconteça é ver tantos marchantes desesperados 

com medo de falta o pão de cada dia, entendo que é necessário aprovação de todos, mais da 

minha parte a área será doada. O Presidente parabeniza a Nobre Vereadora, é nobre a sua 

atitude. Informa que em reunião com o Prefeito foram cobrados várias coisas, construção do 

matadouro, FUNDEB dentre outros assuntos foram discutido na oportunidade; O vereador 

Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. Quero agradecer pelo cumprimento de pôr em 

pauta com o executivo os assuntos discutido nessa casa, é necessário que seja levado os 

assuntos ao prefeito, não temos poder de execução, nossos poderes são diferentes. Gostaria 

que através de portaria fosse nomeado uma comissão permanente para que semanalmente 

fosse discutido com o executivo os pontos registrados nesta casa. Quero parabenizar Vossa 

Excelência por todas as mudanças nesta casa, o empo foi pouco, mais acredito que muito 

ainda irá ser feito, precisamos ter um prédio a altura, isso é mérito de Vossa Excelência. Quero 

parabenizar a Nobre Par Maria pela iniciativa é nobre da sua parte. Quero informar a todos que 

entrei com um ofício pedindo para suspender as sessões itinerantes, com o objetivo de nomear 

todos as ruas do newton pereira, mais na próxima semana pretendo dar continuidade aos 

trabalhos nesse sentido, peço o apoio de todos. Informa ainda que as supostas ruas do 

Loteamento Santa Maria Madalena que estariam sem nome, trata-se na verdade de um dos 

novos conjuntos Abdom Verissimo, não tem nome ainda, porém, já tomei as medidas cabíveis 

junto aos moradores para resolver isso questão; O Vereador José Lourenço saúda a todos os 

presentes. Gostaria de informa que esse mesmo trabalho já está sendo realizado no Conjunto 

José Carrilho Pedrosa, quero parabenizar o Nobre Par Tita pela iniciativa pela iniciativa e 

estarei disponível no que for necessário. O Vereador Cícero Aureliano sugere que todos 

fossemos visitar Rocha Cavalcante e fazermos uma sessão itinerante para melhor atendermos 

a todos. Sobre doações de terrenos já tivemos várias doações calorosas aqui neste plenário, de 

forma que quero deixar minha opinião, sou favorável aos projetos, se trata de várias pessoas 

que estão esperando uma regularização de forma que o Prefeito cumpriu com a parte dele e 

nós do legislativo não estamos cumprindo com nossa parte, a maioria não pode ser 

prejudicado por problemas políticos, voto favorável em projetos que venham beneficiar o povo. 

Precisamos dar continuidade mesmo que isso signifique tomar a frente da comissão de justiça, 

temos que cumprir nosso parte o povo não pode ser penalizado, temos como exemplo a posse 

de título do prédio da câmara, é inegável que futuramente todos lembrarão que foi no nossa 

gestão que esses méritos foi concluído. O Presidente agradece os parabéns e sobre os 

projetos de doações já foi entendido que os prazos já terminaram e que algo precisa ser feito, 

tudo será de forma efetiva e constitucional resolvida, temos que trabalhar em prol do povo. 

Quero parabenizar todos e informar que estou disponível para na próxima semana iniciar os 

trabalhos das sessões itinerantes nos bairros. 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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