
ATA DA 44º QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte três (23) 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 faltas justificada dos vereadores 

Raphael José Albuquerque Pedrosa e Ricardo Leão Praxedes presentes os 

demais Edis. O Presidente pede a colaboração de todos, explicando que por conta 

da falta do Ar Condicionado não iremos fazer leitura da Ata anterior, também não 

terá projetos para aprovação. Após anuência de todos, aproveito a desde já quero 

convocar todos os vereadores para uma Sessão Extraordinária que irá ser 

realizada no dia 26/12/2019 onde serão apreciados os Projetos de Lei que trata da 

Recuperação do Programa Fiscal da Superintendência da SMTT e Doações de 

Terrenos no Distrito Industrial Floriano Rosa, temos alguns protocolos 

regimentais que temos que seguir e por orientação do nosso setor jurídico não 

iremos apreciarmos os projetos acima citados em sessão ordinária, desde já 

agradeço a todos e afirmo todos os vereadores já estão comprometidos em 

apreciar e assinar os projetos em tese, iremos sempre lutar pelo bem de todos. 

Peço desculpas a todos os presentes pela falta do ar-condicionado, tivemos um 

problema técnico, tentaremos sanar o problema o mais breve prossivel. Em 

seguida 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. 008/2019 da Secretaria de 

Finanças, envio de Balancetes Bimestrais referentes aos meses de setembro e 

outubro; Ofício nº. 072/2019 da SEINFRA, informa que o pedido referente ao 

reflorestamento é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; Ofício nº. 073/2019 da SEINFRA, informa que sobre o pedido de 

colocação de placas de identificação de nomes de ruas nos bairros é de inteira 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; Ofício nº. 001/2019 de 

autoria do Vereador Emanoel Gomes Balbino, solicita do Excelentíssimos Senhor 

Prefeito que seja estuda a possiblidade de retirar ou reorganizar Parques de 

Diversões que se instalam no Bairro Roberto Correia de Araújo, os mesmos vem 

causando problemas aos moradores e comerciantes do bairro; Requerimento nº. 

043/2019 de autoria do Vereador José Lourenço da Silva, requer do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito que seja recuperada a estrada vicinal que dá 

acesso a Fazenda Nossa Senhora de Lourdes no Distrito de Rocha Cavalcanti. 

Após discussão o referido requerimento foi aprovado com copias aos Secretários 

de Urbanização e Agricultura; Requerimento nº. 046/2019 de autoria do Vereador 

ESTADO DE ALAGOAS 



José Lourenço da Silva, requer do Excelentíssimo Senhor Prefeito que seja 

construído o calçamento da estrada que dá acesso ao Cemitério do Distrito de 

Rocha Cavalcante. Após discussão o referido requerimento foi aprovado com 

copias ao Secretário de Urbanização; facultada a palavra a Vereadora Maria José 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes e deseja a todos um feliz natal e 

agradece a presença de todos; O presidente agradece a compreensão de todos 

ao tempo em que deseja um feliz natal a todos com muita paz, saúde e 

prosperidade. 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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