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Aos onze (11) dias do mês de novembro 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, Brunno Leonardo Veiga Lopes, Elton Costa Acioli, Jailson Vicente de Melo, José 

Lourenço da Silva e Ricardo Leão Praxedes. O Presidente informa que a Ata da sessão 

anterior não poderá ser lida, pois não temos quórum o suficiente para aprovação da 

mesma, informa ainda que pelo o mesmo motivo não poderá ser aprovado nenhum projeto, 

requerimentos, indicações ou qualquer outra matéria que necessite de aprovação. O 1º 

Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do expediente da semana: o 1º Secretario 

fez a leitura do Jornal folha Serrana, destacando algumas das principais matérias: Ofício nº 

255/2019 da Secretaria de assistência Social, envio de balancete referente ao mês de 

agosto de 2019; Carta de Agradecimento de autoria do Senhor Nicanor, agradece a todos 

os vereadores e servidores desta casa pela preocupação com incidente acontecido na 

sessão do dia 04 de novembro, o qual acarretou na ida do mesmo ao hospital, agradece 

ainda de forma especial ao Vereador e Presidente desta Casa e Lei Elvinho, pois o mesmo 

pausou a sessão para socorrer o mesmo e levar ao hospital da cidade; Ofício nº. 038/2019 

de autoria do Vereador Cícero Aureliano, pede a substituição do mesmo na Comissão de 

Averiguação criada para investigar supostas irregularidades no Serviço Autônomo de Agua 

e Esgoto – SAAE, agradeço a confiança depositada em mim, desejo a todos um ótimo 

trabalho. O Presidente pergunta aos vereadores presentes qual gostaria de substituir o 

Vereador Cícero Aureliano na Comissão de Averiguação, a Vereadora Maria José Gomes da 

Silva se prontificou a ocupar o lugar do mesmo. O Presidente esclarece que esteve em 

contato com o Anderson Secretario de Finanças, solicitou do mesmo explicações sobre o 

não pagamento dos servidores efetivos e dos  aposentados já que a programação era para 

sexta feira, o mesmo falou que houve um erro de digitação o qual acarretou em valores de 

dinheiro há mais me algumas contas de servidores, o secretario teve que fazer vários 

procedimentos para que o dinheiro fosse retornado as contas da prefeitura, por este 

motivo o pagamento não aconteceu ainda, mais amanha acredito que tudo irá ser 

resolvido. Quero informa a todos irei apresentar um projeto sobre amos tratos de animais 

na cidade, temos que fazer algo a respeito do assunto, a quantidade de animais 

abandonados na cidade esta crescendo rapidamente. Quero convidar a todos para as 

Audiências Públicas que irão ser realizada nos dias 12/11 sobre segurança pública e dia 

13/11 sobre o FUNDF.  Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a 

todos os presentes informa a todos que a sessão esta sendo transmitida ao vivo atendendo 

uns pedidos da população. Preocupado com os vários acidentes que vem ocorrendo na BR 

por conta de animais de vivem soltos, iria reapresentar um indicação nesse sentido, mas 

infelizmente não temos quórum suficiente hoje. Quero esclarecer e agradecer ao Vereador 

Cicero Aurelino pelo tempo que passou na comissão de averiguação e parabenizar a 

vereador Maria que mesmo não sendo da comissão já participou de algumas reuniões. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Quanto a questão do parecer entendemos que se tratar de assuntos muito extenso e temos 

que respeitar o contraditório e tudo tem ser realizado minuciosamente, sem contar com 

outros imprevistos fiz dois procedimentos cirúrgicos tive que me ausentar, temos que 

respeitar também o prazo de resposta do SAAE para que no fim não haja nenhum mal 

entendido, na ultima quinta feira recebi copias de notas as quais resultou num montante de 

três resmas de papeis, não fazia ideia que seria essa quantidade de documentos todos 

notas de serviços dos períodos solicitados, estamos analisando, diante de tudo acredito 

que dentro desse 15 dias apresentaremos nosso parecer sobre as denuncias de 

irregularidade no SAAE, existem falatório sobre o assunto, mas em nenhum momento fui 

procurado para tratar sobre o assunto. O Presidente parabeniza a todos da comissão. 

Solicita do Secretario de Urbanização e do Diretor do SAAE em nome de todos os 

Vereadores que seja construída a barragem de contenção, esmos próximo ao período e 

escarces de agua e o município precisa estar preparado para que os munícipes não sofra 

como aconteceu no verão passado; O vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos os 

presentes e agradece aos Nobres Pares pelo apoio na eleição do moto taxista. Sobre a 

questão dos animais quero deixar claro que todos podem contar comigo para juntos 

tentarmos resolver essa questão; O Vereador Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. 

Quero deixar claro que teríamos varias matérias para serem apresentadas hoje nesta casa, 

mas infelizmente pôr a falta de uma grande parte dos edis não irá ser possível aprovar nada 

nesta noite. Quero parabenizar o Nobre Presidente pelo posicionamento sobre as 

comissões permanentes desta casa, não se pode mais projetos ficarem tramitando na casa 

por meses. Quero pedir um apoio especial desta casa com os correios, temos bairros em 

que já existem nomes, porem os moradores não recebem correspondência, pois existe uma 

falta de atenção por parte do executivo, precisamos resolver essas questões, coisas 

simples mais extremamente necessária, temos que cobrar as placas de identificação e 

numeração das casas, passamos meses trabalhando em projetos como estes, e no fim 

ainda somos criticados por pessoas que não entendem como funciona esse tipo de coisa. 

Sobre a questão do rio mundaú no passado eu falei muito nesse sentido, de que o rio 

pudesse secar mais ninguém deu a devida atenção, é nítido que tudo mudou, barragens de 

contenção já deveriam ter sido construída, todos nós temos responsabilidade sobre esse 

fato, a parte mais absurda é que toda a captação é feita do rio mundaú, mas não gasta nada 

para tratar das margens do rio. Sobre a audiência pública quero mais uma vez convidar a 

imprensa e todos nesta casa a comparecer, o assunto é importante segurança pública é 

algo primordial no município. Sobre a minha saída da comissão de averiguação quero 

deixar claro que tenho confiança em todos que estão compondo a comissão, porque tenho 

pressa em obter informações, estou preparando um relatório meu sobre aquela autarquia e 

meu papel como vereador irei continuar cumprindo, a comissão tem um presidente e cabe 

a ele informar a todos sobre o andamento dos trabalhos, irei pacientemente esperar um 

posicionamento da comissão sobre aquela autarquia; O Vereador Manoel Messias saúda a 

todos os presentes. Solicita da Superintendência da SMTT que seja direcionado alguns 

agentes de trânsitos em toda cidade, mais precisamente a principal da Juvenal Mendonça e 

a Rua Antônio Paulino o trânsito nesses locais é caótico e vem causando brigas muitas 

vezes desnecessárias, devemos tentar prevenir coisas como estas. O Presidente explana 

alguns relatos sobre o transito me nossa cidade, irregularidades absurdas vem 

acontecendo nas ruas da nossa cidade e nada é feito para sanar esses problemas, cargas e 

descargas é o maior problema na cidade, em especial as pessoas que vem de fora, 

aconselho a todos os moradores do município que se for multado indevidamente entre com 

um processo contra a SMTT, modificações foram feitas nos trajetos e nada é comunicado e 

as vezes nem placas tem; O Vereador Ailton Tenório saúda a todos os presentes. Sobre a 



barragem de contenção é necessário que seja construída urgentemente, espero que o 

gestor dê uma resposta a todos sobre o assunto. Sobre o SAAE ainda não vi a autarquia 

crescer em nada, de modo que estar acarretando da falta de agua constante em quase toda 

a cidade, é necessário focar nesse assunto e resolver, agua é um recurso básico. Solicita 

do Secretario Junior Menezes que seja realizado uma limpeza no pequeno lixão que esta se 

formando na antiga rua do jatobá, se trata das margens do rio Mundaú coisas como estas 

não podem acontecer. Quero expressar votos de pesar aos familiares da Dona Terezinha, 

que Deus conforte a todos; O Vereador Cicero Aureliano explana alguns pontos sobre o 

transito, esta difícil de entender, vários absurdos vêm acontecendo no nosso município, já 

presenciei inúmeros pessoalmente do tipo que não saberia como explicar, na Praça Padre 

Cicero os ônibus que transportam os estudantes é inacreditavelmente é absurdo o que 

acontece na praça. O Vereador Neto Cavalcanti explana alguns pontos sobre o transito, fui 

a favor na época pela mudança, porem a pratica ficou caótica, algo tem que ser feito a 

respeito, venho vendo vários absurdos nos quais a praça esta servindo como 

estacionamento, não dar pra entender quais vias podem circular ou não; A Vereadora Maria 

José Gomes saúda a todos os presentes. Sobre as faltas dos vereadores acho um absurdo, 

temos apenas uma reunião por semana, vamos tentar resolver essa questão. Quero 

parabenizar a todos pela divulgação das sessões, porque assim tudo que for dito de fato 

vai ser o que falamos, muitas vezes falam em rádios coisas que de fato não aconteceu. 

Sobre o transito quem fez essas modificações não entende do que faz, temos aqui próximo 

a linha do trem com espeço suficiente para estacionar carros, a praça não pode servir 

como estacionamento, a praça não criada para isso, é necessário que faça uma mudança 

real e com pessoas mais competentes para o trabalho. Sobre a doação da rodoviária peço 

que seja analisado tudo muito bem, não acho que seja uma coisa boa, rodoviárias como 

estas tudo têm que ser pago, vamos ter cuidado com essa aprovação. Sobre a Audiência 

Pública do FUNDEF quero deixar claro que esta casa é a favor do rateio do recurso; O 

Vereador Neto Cavalcante solicita do responsável pelos convênios e contratos que 

oficialize as empresa que esta fazendo a obra da Rua Maria Carmelita, pois a obra não 

terminou ainda e o calçamento encontrasse todo danificado, esta quase impossível 

transitar pela rua. 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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