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LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto de 2019, o Presidente Alan Elves 

Vieira de Oliveira deu início a sessão ordinária, em seguida o 1º secretário fez a 

chamada de presença dos Edis constatando as faltas justificadas dos 

vereadores Brunno Leonardo Veiga Lopes e José Ailton Tenório Cavalcante. O 2º 

Secretário fez a leitura da Ata anterior que após discussão foi aprovada por 

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

da semana: faz a leitura do Jornal Folha Serrana o qual explana algumas das 

principais notícias sobre o município; Ofício nº. 005/2019 da Secretaria de 

Finanças, envio de balancetes referente ao 3º Bimestre, meses maio e junho; 

Ofício nº. 032/2019 da Secretaria de Agricultura, informa que a restauração de 

toda estrada que dar acesso ao Sitio Sueca já está em manutenção e 

conservação, tendo em vista a última edição do Programa Prefeitura na 

comunidade em ações governamentais; Oficio nº. 392/2019 da Secretaria de 

Saúde, solicitando espaço para que seja realizado Audiência Pública para 

prestação de contas da secretaria acima citada; Indicação nº. 20/2019 de autoria 

do Vereador Emanuel Gomes Balbino, indica a Secretaria de Educação a explica 

os motivos pelos quais a reforma da Escola Helena Soares ainda não foram 

concluídas. Após discussão a indicação foi aprovada; Projeto de Lei nº. 333/2019 

que dispõe sobre a Instituição do Programa de Recuperação Fiscal da 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), para Extinção de 

Débitos Municipais de Contribuintes, Relativos a Permissões para Transporte de 

Passageiros. Lido e encaminhado as comissões competentes; Projetos de Leis 

nºs. 107/2019, 108/2019, 109/2019, 110/2019, 111/2019, 149/2019, 147/2019, 

148/2019, 150/2019, 152/2019, 153/2019, 154/2019, 155/2019, 156/2019, 157/2019, 

158/2019, 159/2019, 160/2019 e 331/2019, oriundo do Poder Executivo que tratam 

sobre doações e regularizações de terrenos no âmbito municipal, todos com 

seus respectivos pareceres da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, 

informando que embora o Projeto de Lei tenha sido apresentado por quem de 

direito, a redação esteja perfeita, verificamos que há irregularidades quanto aos 

documentos apresentados, tais como, Memoriais Descritivos sem assinaturas, 

documentos pessoais ilegíveis, plantas de levantamentos sem assinaturas, 

assim sendo, pelos motivos exposto a comissão opta pela não aprovação da 

matéria. Em discussão, o Vereador Cícero Aureliano pede vistas aos projetos 

acima citados, segundo reza o Regimento Interno as comissões tem prazos a 

serem cumpridos encerrando-se hoje os limites de todos os prazos. Ressalto 

ainda que tais projetos estão tramitando nesta comissão há mais de 90 dias 
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contados a partir do primeiro protocolo, é inadmissível que seja negado ao povo 

o direito de ter seu terreno regularizado por conta de coisas tão simples como 

justifica a comissão. Não fiz parte de nenhuma das reuniões da comissão, 

preciso analisar melhor todos os tramites e documentos para poder votar nas 

matérias, se trata de doações e regularizações que muito irão contribuir com o 

desenvolvimento da nossa cidade, irá gerar empregos diretos ao povo. O 

Presidente põe o pedido de vistas do Vereador Cícero Aureliano em discussão, 

após a votação plenária o pedido é aprovado por todos os presentes; 

Comunicado da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. Após 

minuciosa análise de todos os projetos de doações e regularizações localizados 

no Conjunto Residencial Jardim dos Quilombos, o qual é objeto de litigio entre o 

Município e o Ex-Prefeito Zé Alfredo, decidimos que não iremos opinar sobre sua 

legalidade, vez que o senhor Zé Alfredo impetrou uma Ação Declaratória de 

Nulidade de Decreto Exproprietario com Pedido de Liminar e, sem uma decisão 

judicial definitiva, no nosso entendimento não devemos opinar sobre a 

legalidade dos projetos. Depois de lido os pareceres contrários e o comunicado 

da comissão surgiu várias discussões sobre os assuntos, nada tendo sido 

decidido. O Presidente comunica a todos que diante da situação expressa, o não 

cumprimento do Artigo 43 aos Projetos do Loteamento Jardim quilombo, o 

Relator da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final será destituído, no 

entanto após discussão e entendimento de todos marcou uma reunião interna 

para o dia 28/08/2019 a partir das 10:00 horas, que terá como pauta a escolha do 

novo relator para comissão; facultada a palavra o Vereador Ricardo Leão 

Praxedes informa a todos presentes que se o Relator da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final for destituído pelos os motivos expressos nesta noite o 

mesmo também renunciará ao cargo de Presidente da comissão; O Vereador 

Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Agradece a presença do 

Presidente da Associação dos Moto taxistas Ailton e a sua Diretoria pelo 

empenho ao Projeto de conscientização de transito junto a SMTT, não irá 

beneficiar apenas os moto taxistas, mais toda população, agradeço a todos os 

envolvidos no projeto; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. 

Gostaria de pedir ao Líder da bancada que esse assunto fosse levado ao 

Prefeito, fui procurado por algumas pessoas a respeito de um projeto o qual tem 

como objetivo retirar os ambulantes que vendem próximo a Caixa Econômica, 

no passado tivemos um problema parecido e após muitas discussões foi 

resolvido, mais infelizmente esta acontecendo novamente, sou favorável a 

organização, sou contra tirar os trabalhadores dos seus lugares de trabalho, eles 

estão ganhando o pão de cada, não irei aceitar e se for necessário ir para as ruas 

eu irei. Sobre as discussões que acontecem nesta é normal, cada um de nós 

temos opiniões diferentes o parlamento tem que haver divergências de opiniões, 

porém não tenham duvidas que tudo saíra daqui é a favor do povo. Quero 

parabenizar a todos e em especial ao Presidente Elvinho, esse parlamento vem 

trabalhando muito para dar o melhor para o povo, em reunião com as 

autoridades não pude me pronunciar por motivos da saúde, não conseguia falar 



por conta da garganta, mais o meu amigo o Vereador Elvinho se pronunciou a 

meu favor não chorei nem sei porque, muito obrigado meu irmão pelo apoio, 

espero que nossa amizade e parceria se estenda independente de mandato. 

Quero informar a todos que o Conselho de Segurança foi formado, falta apenas 

alguns pontos que o executivo ainda vai nos enviar, mais esta quase tudo 

pronto, precisamos de segurança em nossa cidade, só irei permanecer no 

Conselho se o mesmo for atuante, estamos coberto por lei, ainda temos muito a 

ser trabalhado, mais espero que com muito esforço de todos melhoraremos 

muito a nossa segurança. O Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre Par Tita 

e ao Presidente Alan Elves, para mim está sendo uma honra trabalhar com vocês 

e todos nesta casa, essas discussões que temos é necessária, o aprendizado é 

enorme. Quero deixar claro para todo o publico presente que podem contar 

comigo na aprovação dos projetos, venho acompanhando o esforço de todos, 

quero profetizar que esses terrenos serão de vocês; O Vereador Manoel Messias 

saúda a todos os presentes. Recebi a noticia que o coreto da praça foi quebrado 

por vândalos, passei o ano inteiro pedi por diversas vezes que seguranças 

fossem colocados na praça, mais não fui atendido em nenhum deles, não falarei 

mais sobre o assunto, é muito triste ver nosso patrimônio sendo destruído 

dessa forma. Solicita do Prefeito bem e da Superintendência da SMTT que seja 

providenciado faixas de pedestres no cruzamento que dar acesso a Escola Rei 

Davi, o tráfego de carros e pedestres pelo local é grande, trata-se da entrada e 

saída de uma escola. Solicita ainda do Secretario de Agricultura Sandro Couto 

que seja recuperada toda estrada que dar acesso ao Sitio Caborje. 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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