
ATA DA 46º QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos seis (06) dias do mês de janeiro de 2020, o Presidente Alan Elves Vieira 

de Oliveira deu início a sessão ordinária, convidando os Vereadores Paulo Alves 

Cavalcanti Neto para assumir a 1º Secretaria e José Ailton Tenório Cavalcante 

para assumir a 2º Secretaria, em seguida o 1º secretário fez a chamada de 

presença dos Edis constatando a faltas justificada dos vereadores Almir 

Belarmino da Silva, Cicero Aureliano, Jailson Vicente de Melo, Raphael José 

Albuquerque Pedrosa e Ricardo Leão Praxedes e Sandro Jorge da Silva presentes 

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

conta da falta de quórum não iremos fazer leitura das Atas anteriores, também não 

terá projetos, requerimentos ou indicações para aprovação. Após anuência de 

todos o Presidente declara aberta a presente sessão. Em seguida 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; Convite do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convida a todos os 

edis para se fazer presente na Solenidade de Posse dos Conselheiros Tutelares e 

Suplentes que ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020 a partir das 09:30 no auditório 

da Secretaria Municipal de Educação; Ofício nº. 11682867/2019 – GEOPE-AL 

informa que o município está apto a possuir CEP individual para cada logradouro 

da área urbana; Ofício nº. 13/2019 – SINTECT-AL – Sindicato dos Trabalhadores 

na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas, solicita espaço para realização 

de audiência pública para tratar sobre a possível privatização da Empresa de 

Correios e Telégrafos; Ofício nº. 1591/2019/GIGOV/ME – Gerencia Executiva de 

Governo, informa bloqueio de valores no contrato firmado entre o município 

através do Ministério do Turismo que tem como objeto a construção da Praça do 

Newton Pereira; facultada a palavra o Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos 

os presentes. Hoje venho trazer a todos uma preocupação, os ônibus amarelinhos 

estão sendo encostados, segundo informações trata-se de peças com valores 

irrelevantes, a informação que tenho é já tem cinco ônibus parados, enquanto no 

lugar estão criando novas rotas beneficiando A e B, não podemos permitir que 

coisas como estas aconteçam. O Presidente esclarece a todos que irá procurar 

pessoalmente a Secretaria de Educação para averiguar esse assunto, ainda se 

trata de um assunto extra oficial, mais vamos averiguar a situação com muito 

cuidado para que tudo seja esclarecido, não aceito práticas como estas em nossa 

cidade, estamos aqui para fiscalizar, parabéns vereador Caju pela iniciativa; O 

Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. Sobre as 
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informações repassadas pelo vereador Caju é preocupante se de fato isso estiver 

acontecendo, criar novas rotas criando ainda mais despesas para beneficiar 

outras pessoas não existe, temos que averiguar essas informações de perto, 

temos que facilitar e não complicar a administração, vamos fiscalizar sim. O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto explana alguns pontos de vistas, ressalta 

que sobre o transporte escolar os problemas existentes é bem mais sério do que 

apenas a troca de alguns ônibus, não temos informações corretas de fato de rotas, 

quem são os ônibus dentre inúmeras outras coisas que tem que serem analisadas, 

vamos averiguar essa questão, para poder entendermos precisamos de mais 

informações sobre o quadro geral; O vereador Manoel Messias saúda a todos os 

presentes. Solicita do Superintendência da LUZUP que seja restaurada toda a 

iluminação da Rua Alonso Costa. Solicita do Secretario de Urbanização Junior 

Menezes que seja restaurado todo calcamento da Rua José Correia da Silva. 

Solicita do Secretário de Agricultura Sandro Couto que seja enviado o trator para 

arar as terras do Assentamento santa Maria e Bebidas; O vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes expressa votos de pesar a família do Chimbras pelo 

falecimento do seu o Senhor Benedito. O Presidente pede que votos de pesar 

sejam enviados em nome de todos os vereadores aos famílias do saudoso seu 

Benedito; O vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Quero 

informa a todos que sobre o curso de costura abrimos as inscrições, mais 

rapidamente todas as vagas foram preenchidas, abriremos mais em breve. O 

Presidente parabenizar o Nobre par, bem como sua esposa pela iniciativa em 

capacitar nossos palmarinos para futuramente poder ganhar seu pão de cada dia. 

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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