
ATA DA 43º QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro 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 a falta justificada do vereador Elton Costa Acioli presentes os demais 

Edis. 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. 050/2019 do SAAE, envia balancetes referente aos meses 

de julho e agosto de 2019; Ofício nº. 289/2019 da Secretaria de Assistência Social, envia 

balancete referente ao mês outubro de 2019; Projetos de Lei nº. 007/2019 e 010/2019 

oriundos do Poder Legislativo de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, que 

dispõem sobre a Concessão de Títulos Honorários ao senhor Jailton dos Santos Gomes 

e a Senhora Caroline Soares Ferreira da Silva Gomes. Lidos e encaminhados as 

comissões competentes; Projetos de Lei nº. 008/2019 e 011/2019 oriundos do Poder 

Legislativo de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva, que dispõem sobre a 

Concessão de Títulos Honorários aos senhores José Renalvo Alves Barbosa e Jaégero 

Ferreira da Silva. Lidos e encaminhados as comissões competentes; Projetos de Lei nº. 

009/2019, 012/2019 e 013/2019 oriundos do Poder Legislativo de autoria do Vereador 

Ricardo Leão Praxedes, que dispõem sobre a Concessão de Títulos Honorários aos 

senhores José Alfredo Soares Lins Wanderley e Manoel Lourenço da Silva e a Senhora 

Maria Salomé Gomes da Silva. Lidos e encaminhados as comissões competentes; O 

Presidente informa a todos que os tramites sobre os contratos de comodatos dos 

comerciantes da rodoviária estão todos encaminhados, amanhã todo irão assinar os 

contratos para que fiquem tudo dentro da conformidade com todos. Peço aos Nobre Edis 

que não faltem na próxima segunda feira, tentaremos limpar a pauta, existem vários 

projetos ainda em tramitação. Faculta a palavra os presentes; O vereador Emanoel 

gomes Balbino saúda a todos os presentes. Convida a todos que quiserem participar do 

Projeto Criar Cortar e Costurar, estamos encerrando mais uma turma e já estão abertas 

as inscrições para nova turma, peço que a quem interessar procure minha esposa na 

Praça Santa Quitéria. Sobre o assunto de desmatamento, juntos fomos fazer algumas 

visitas e de fato encontramos queimadas, a situação está ficando séria, precisamos 

cuidar da nossa natureza. Expressa votos de pesar aos familiares do eterno Goleiro Dias, 

era uma pessoa boa, humilde e de muita importância para nossa cidade. O Vereador Neto 

Cavalcanti explana algumas palavras sobre o falecimento do Goleiro Dias e pediu para 

subscrever o ofício. O Presidente solicita do Secretário de Administração que seja 

enviado juntamente com documentos que comprovem os fatos informações acerca de 

valores exorbitante depositados em nome de prestadores de serviço qualquer pessoa 

que tenha vínculo com o município relacionado as informações publicadas no Canal de 

Notícias BR 104; O vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 
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Solicita que seja enviado ao Governador do Estado de Alagoas em nome da população 

agradecimentos por toda a assistência e apoio aos familiares do Goleiro. Solicita do 

Gestor Municipal em nome da Comissão de Averiguação informações acerca de quais 

providencias serão tomadas a respeito do relatório apresentado sobre a administração 

do SAAE vinculadas a supostas irregularidades publicadas no Canal de Notícias BR104, 

aprestamos nosso relatório há algum tempo e não tivemos nenhuma resposta até o 

momento; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Sugere a todos que 

o nome do Goleiro Dias seja colocado em alguma praça ou qualquer outro órgão. O 

Vereador Neto Cavalcanti sugere que seja colocado o nome do Goleiro Dias no Ginásio 

de Esporte. O Vereador Cícero Aureliano aceita a sugestão do Nobre Par e o parabeniza 

pela ideia. Sobre as denúncias de desmatamento fomos em busca e de fato constatamos 

algumas áreas desmatadas e ainda mais queimadas, tivemos ainda recentemente a morte 

de peixes no Rio Mundaú, nosso bem tão precioso, teremos que levar essas denúncias 

para o IMA, temos que levar a sérios esses acontecimentos. Peço ao Nobre Presidente 

que na próxima seja limpado a pauta, temos vários projetos em tramitação, tais como as 

doações de terrenos, pedi vista nos projetos e preparei um relatório de todos, gostaria 

pôr em votação o relatório aquele Nobre que quiser votar contra é um direito de todos, 

mais precisamos sim dar continuidade aos tramites, temos matérias que não poderão 

ser colocadas em pauta ano quem, eu estou à disposição pra votar nesses projetos a 

qualquer momento, espero que na próxima semana estejamos aqui para limpar a pauta. 

Quero agradecer ao Presidente pela marcação da Sessão Solene marcada para a entrega 

de títulos honorários, irá acontecer no dia 28/12/2019 no plenário desta casa. O 

Presidente convoca todos os vereadores a se fazerem presentes nesta Egrégia Casa na 

próxima quarta-feira a partir das 10:00 horas onde irá acontecer uma sessão 

extraordinária para apreciarmos e votarmos os Projetos de Títulos de Cidadania e o 

Projeto de Doação da Rodoviária Povina Cavalcanti e assim darmos andamento a pauta 

de projetos desta casa. Peço ainda aos membros da comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final que opinem sobre o Projeto da LOA e encaminhe a mesma a comissão de 

finanças para que seja dado andamentos aos trabalhos que a realização das duas 

audiências públicas e assim possamos votar a Lei Orçamentaria; O Vereador Manoel 

Messias saúda a todos os presentes. Sobre o desmatamento quero parabenizar aos 

vereadores que se deslocaram para averiguar a denúncias da população. Solicita do 

Gestor Municipal e dos Secretários de Planejamento e Administração, já solicitei dias 

atrás que fossem colocadas placas de identificação nas ruas do bairro abolição, mas até 

o momento nenhuma providência foi tomada nesse sentido; O Vereador Ricardo Leão 

Praxedes saúda a todos os presentes. Expressar votos de pesar aos familiares do 

Goleiro Dias. Sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores quero 

expressar minha preocupação, não sabemos como irá ser pago, se dividido ou integral, 

os servidores estão preocupados. Sobre o lixo em é um absurdo o quem acontecendo 

no município, vários pontos, segundo secretários todo esse problema iria ser resolvido 

após o acordo com o transbordo. Tivemos recentemente notícias publicadas sobre 

valores exorbitantes depositados em contas de prestadores de serviços ao município, 

são várias denúncias feitas pelo Canal de Noticia BR 104, temos que investigar tais 

informações, não se trata de notícias falsas, foram públicas do Portal da Transparência 

da Prefeitura. Quero agradecer o BR 104 por toda informação repassada para o povo, 

coisas como estas jogam para baixo do tapete para que ninguém fale sobre o assunto. 

O município tem funcionários à mingua sem receber seus salários, no entanto a 

prefeitura vive fazendo festas, não podemos que coisas desse tipo aconteça. Quero 

informar a todos que sobre os valores supostamente depositados em contas de com 



valores altíssimos já levei todas as informações ao Ministério Público e acredito que tudo 

vai ser investigado, as irregularidades não param algo tem que ser feito trata-se do 

dinheiro público. O Presidente esclarece que sobre os aposentados tudo que foi 

acordado foi cumprido, a questão atual é o dinheiro que foi indevido e tudo está sendo 

resolvido, não iremos aceitar que décimos ou a retirada seja parcelado, parabenizo a 

todos os vereadores que compraram essa briga, sobre outros assuntos não podemos 

nos precipitar, vamos aguardar um posicionamento do Gestor. Sobre aas denúncias do 

BR 104, como todos já ouviram nesta noite já solicitei as devidas informações dos 

responsáveis; O Vereador Sandro Jorge da Silva saúda a todos os presentes. Quero 

parabenizar a Presidente da Fundação Organização Mirim pelo trabalho relevante que a 

mesma vem desempenhando a frente da organização. Quero expressar votos de pesar 

aos familiares do senhor João Candido representante do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores; A Vereadora Maria saúda a todos os presentes. Agradece a aos presentes 

e a Deus nesse dia maravilhoso, quero também agradecer as minhas bordadeiras, e 

convidar a todos para na próxima terça feira, iremos ter nossa confraternização, teremos 

um bolinho e refrigerante sintam-se convidados. 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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