
ATA DA 47º QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos treze (13) dias do mês de janeiro de 2020, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária, convidando os Vereadores Brunno Leonardo Veiga 

Lopes para assumir a 1º Secretaria. Em seguida o 1º secretário fez a chamada de 

presença dos Edis constatando a faltas justificada dos vereadores Cicero Aureliano, 

José Ailton Tenório Cavalcanti, Paulo Alves Cavalcanti Neto e Raphael José Albuquerque 

Pedrosa presentes os demais Edis. O 2º Secretário fez a leitura das Atas de nº.s 43º 

Sessão Ordinária, 2º Sessão Extraordinária, 44º Sessão Ordinária, 3º Sessão 

Extraordinária que após pedido dos Vereadores Ricardo Leão Praxedes e Alan Elves 

Vieira de Oliveira a Ata foi retificada e 46º Sessão Ordinária anteriores, que após 

discussão foram aprovadas por unanimidade. Em seguida O 1º Secretario dá início a 

leitura da ordem do dia e expediente da semana: Faz a leitura do Jornal Folha Serrana o 

qual explana algumas das principais notícias sobre o município; Ofício nº. 001/2020 de 

autoria da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o qual solicita do Contador 

Manoel Lima documentações referentes há anos anteriores sobre para analise doo 

Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2020; Requerimento nº. 001/2020 de 

autoria do vereador Elton Costa Acioli, requer do Prefeito que seja construído um Ponto 

de apoio ao taxistas da nossa cidade. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos 

presentes; Requerimento nº. 002/2020 de autoria do vereador Elton Costa Acioli, requer 

da Secretaria de Saúde que seja enviado aos bairros da nossa cidade o carro fumacê, 

devido à grande quantidade de mosquitos na cidade. Após discussão o requerimento foi 

aprovado pelos presentes; facultada a palavra o Vereador Manoel Messias da Silva saúda 

a todos os presentes. Solicita do Secretário Junior Menezes que seja instalado um 

corrimão na ponte do sueca nas proximidades da Várzea Grande. Solicita do 

Superintendente da LUZUP que seja restaurada toda iluminação pública da rua Joé 

Bezerra; O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos os presentes. Recebi 

informações de que existe uma fila de crianças autistas que estão sem receber 

tratamento com psicólogos e terapeutas ocupacionais, segundo informações ao todo 

são dezesseis crianças. Quero solicitar da Secretaria de Saúde informações nesse 

sentido, se trata de famílias humildes e que enfrentam bastante dificuldades por terem 

filhos especiais, as crianças necessitam desse tratamento para se desenvolver. O 

Presidente se prontifica a junto com o Nobre Par Brunno Lopes pessoalmente levar o 

ofício à secretaria de Saúde Geanny e na oportunidade averiguar as informações 

diretamente com a mesma, coisas como estas não pode acontecer; O Vereador Ricardo 

Praxedes saúda a todos os presentes. Hoje quero expressar aqui minhas preocupações, 

venho recebido algumas críticas em redes sociais, pois quando começamos a fiscalizar 

a corrupção viramos alvo, minhas denúncias são constantes, tivemos fraudes em 

concurso públicos, onde pessoas que ficaram em terceiros lugar foi chamada no lugar 

do primeiro, recentemente mencionaram o nome da minha mãe, disseram que a mesma 
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não era uma aposentada que nunca fez concurso público na cidade, tenho muito orgulho 

da minha mãe e do meu pai que era motorista de caçamba, hoje minha mãe é pensionista 

do meu pai. Mencionaram o nome da minha irmã, gente quem estiver irregular coloquem 

para fora, minha irmã tem uma decisão judicial, não tem nada de errado com ela, tentam 

a todo custo denigrir a imagem da minha família com informações erradas. Não irei parar 

de denunciar fui eleito para isso, tenho que fiscalizar, na cidade é uma verdadeira venda 

de notas frias, segundo o Ministério Público esse prefeito é o maior formador de 

quadrilha do estado, recentemente tivemos o escândalo do SAAE, valores exorbitantes 

em nome de pessoas que aparentemente prestam serviço para o município, é dinheiro 

público sendo gasto indevidamente. Está chegando a hora desse gestor bater nas portas 

do povo, mentindo e oferecendo coisas que não pode cumprir, peço ao povo que 

acordem e não se deixem levar por conversas mentirosas. Existem uma pratica nas 

licitações em que as empresas ganham as licitações e terceirizam para pessoas do 

município as quais só servem para emitir notas as obras não são finalizadas; O vereador 

Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Hoje quero lembrar a todos que há pouco 

tempo atrás não tínhamos ambulância em nosso município, me empenhei e comprei um 

ambulância para ofertar socorro a população, logo depois o gestor colocou várias 

ambulâncias a disposição do povo. Tive a informação de que as ambulâncias estão 

parada por falta de manutenção, é absurdo a população precisa diariamente é uma 

questão de necessidade, postos de saúde sem medicação, CAPS sem medicação, 

precisamos resolver essas questões. O Presidente informa ao Nobre Par que irá 

pessoalmente juntamente com o Vereador Brunno Lopes procurar a Secretaria de Saúde 

Geanny e levarei até a mesma todos os assuntos citados nesta noite pelos Nobres Pares 

Caju e Ricardo, para junto a mesma tentar sanar todos; A Vereadora Maria saúda a todos 

os presentes. Hoje quero agradecer a presença de todos nesta casa, quero também 

aproveitar as redes sociais para informar que amanhã terá a reabertura do meu curso de 

bordado, tivemos um recesso, mais com a graça de Deus estamos retornando com os 

trabalhos. O Presidente convida a todos os presentes a participar da primeira audiência 

pública da LOA para o exercício financeiro de 2020, a partir das 10:00 horas. 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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