
ATA DA 33º TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte três (23) dias do mês de setembro de 2019, foi justificada a falta do Presidente 

Alan Elves Vieira de Oliveira, que por motivos de saúde, o mesmo se deslocou para a cidade 

de Maceió com urgência acompanhando seu pai até uma unidade de saúde, a Vice-

Presidente Maria José Gomes da Silva 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, Elton Costa Acioli e Ricardo Leão Praxedes, 

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

foi aprovada pelos presentes. O 1º Secretario com devida vênia de todos os presentes pede 

que na noite de hoje, seja realizada apenas a leitura da pauta da ordem do dia, em 

consideração ao Senhor Edvaldo pai do Nosso Nobre Presidente Alan Elves se encontrar 

interno em unidade de saúde em Maceió, faremos apenas o necessário e deixaremos 

discussões para próxima sessão ordinária. O 1º Secretario dá início a leitura da ordem do 

dia: faz a leitura do Jornal Folha Serrana o qual explana algumas das principais notícias 

sobre o município; Ofício nº. 050/2019 – SEPLAGE/PMUP/AL, solicita devolução Projetos de 

Leis referentes a doação de lotes no Loteamento Jardim dos Quilombos, na Fazenda São 

José as margens da BR104, para que seja efetuada as devidas correções; Projeto de Lei nº. 

334/2019, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) Abertura de Crédito Especial, após retificação do executivo foi lido e encaminhado 

as comissões competentes; A Presidente em exercício convocou todos os vereadores 

presentes para uma Sessão Extraordinária que será realizada no dia 26/09/2019, onde serão 

discutido e apreciado a LDO para o exercício financeiro do ano de 2020. Após a sessão 

extraordinária aproveitaremos a presença de todos para discutirmos as possíveis 

modificações da primeira etapa do Novo Plano Diretor, para juntos decidirmos o que será 

melhor pra a população. A Vice-Presidente informa que em respeito ao Nobre Presidente 

Alan Elves e com a devida vênia de todos os presentes não irá ser facultada a palavra aos 

Nobres Pares nesta noite, deixaremos as discussões para próxima reunião ordinária. Não 

havendo mais orador nesta noite a Vice-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.   

  

 

  Maria José Gomes da Silva 

Vice-Presidente  

 

 

Sandro Jorge da Silva 

2º Secretario      

ESTADO DE ALAGOAS 


