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Aos quinze (15) dias do mês de janeiro de 2018, faltas justificadas dos vereadores Alan 

Elves Vieira de Oliveira, Almir Belarmino da Silva, Brunno Leonardo Veiga Lopes e José 

Lourenço da Silva, presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada por 

unanimidade, Ofício nº. 03/2018 – GAPRE/PMUP/AL informa os feriados do ano de 2018: 

Ofício nº. 50/2017 informa calendário de reuniões do Conselho Municipal de Saúde: 

Indicação nº. 001/2018, indica ao Diretor do SAAE Wellington Ferreira que seja feito o 

abastecimento de agua do Povoado Usina Laginha. Aprovado: facultada a palavra o 

vereador Ricardo Leão Praxedes requer informações do Prefeito acerca dos descontos 

de INSS que estão sendo feitos nos contra cheques dos funcionários contratados e 

comissionados. Aprovado. Requer ainda a mesma informações ao Gerente da Agencia 

do INSS em União dos Palmares. Aprovado: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

requer do Prefeito informações acerca dos convênios nº. 789475 de Urbanização da Orla 

do Rio Mundaú e nº. 744649 Construção da Área de Lazer Zumbi dos Palmares. Aprovado. 

Agradece ao Deputado Bruno Toledo pelo convite ao seu Gabinete, discutimos algumas 

ações do estado, parabenizei o Deputado, questionei e cobrei algumas ações, 

explicações sobre a construção do Hospital, conclusão do Pro estrada, cobrei também 

o sinal da TV Ponta Verde. Solicita ofício de pesar aos familiares da Dona Marinea da 

Pastoral da Criança. Solicita ainda ofício ao Diretor do SAAE informações sobre rumores 

de possível patrocínio da Autarquia a Festa de Santa Maria Madalena, sou a favor da 

festa, mais o dinheiro público deve ser gasto com outras prioridades diante do momento 

que estamos vivendo em nossa cidade:  O Vereador Cicero Aureliano informa que após 

contatar parentes do Usineiro João Lyra a respeito da homenagem que iria ser feita, os 

mesmos pediram desculpas, mas não iria ser possível por conta do estado de saúde do 

mesmo, caso houvesse melhoras em seu estado de saúde nos informaria. Expressa seus 

sinceros votos de pesar aos familiares da grande guerreira Marinea da Pastoral da 

Criança. Quero chamar atenção para duas matérias importantíssima que estão paradas 

nesta casa, foi registrado que desde o início venho cobrando os Balancetes para melhor 

averiguação do orçamento, estamos terminando o mês de janeiro de 2018 e ainda não 

apreciamos o PPA e Orçamento, logo irá refletir no município em pagamentos dentre 

outros. O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto reafirma o pedido de suspensão de 

prazos, pois ainda não foram enviados a esta casa os resumos gerais das secretarias, 

desta forma dificulta uma avaliação das comissões sobre o orçamento anual. O 

Presidente informa que a Mesa Diretora já cobrou do Prefeito os Balancetes Gerais, 

encontra-se nesta casa apenas alguns, mas fui informado que os demais irão ser 

enviados o mais breve possível para que possamos dar continuidades aos trabalhos. O 

Vereador Ricardo Praxedes informa que diante de tantos atrasos, acionou o Ministério 

Público e Tribunal de Contas sobre a questão dos Balancetes. O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto fez algumas explanações a respeito de conversas informais com o ex- 
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secretário de Saúde Felipe Almeida, onde mesmo informou que os Balancetes referente 

aos meses de janeiro até agosto de 2017 já se encontravam devidamente assinado com 

os contadores do município, os demais não tinham sido repassados para ele ainda: O 

Vereador Elton Costa Acioli esclarece que com atrasos nos Balancetes não foi possível 

analisar o PPA e Orçamento e dar continuidade aos trabalhos. O Vereador Cicero 

Aureliano parabenizar o Paulinho Sarmento pela 20º Vigésima Corrida Palmarina do 

jumento Alagoano. Informa que ouviu os rumores sobre o suposto patrocínio do SAAE 

a Festa de Santa Maria Madalena, mas não acredito, se a Autarquia está bem 

financeiramente, deve ser investido em prioridades maiores:  O vereador Manoel Messias 

solicita da Secretario de Administração Geral informações acerca do termino da 

sinalização de transito em nossa cidade, em principal a Rua Juvenal Mendonça, onde 

vem acontecendo inúmeros acidentes. Requer ainda do mesmo que seja retirado um 

enxame de abelhas defronte à Escola Estadual Carlos Gomes de Barros. Aprovado. 

Requer da Secretaria de Cultura em parceria com o Secretario de Infraestrutura 

providencias em relação ao telhado da Estação Ferroviária, pois o mesmo encontra-se 

descoberto: O Vereador Emanuel Gomes Balbino requer do Secretário Junior Menezes 

com cópia para o Prefeito providencias sobre moradores que estão jogando lixo na 

entrada da cidade, tem que haver punição para que esse tipo de coisa não aconteça. 

Aprovado: O Vereador Ricardo Praxedes requer ao Diretor do SAAE informações sobre 

a regularidade do carro fossa que atualmente presta serviço para a Autarquia. Aprovado. 

Informa que recebeu a informação que a licitação da Empresa Avant acontecerá no dia 

16 do corrente mês e ano as 09:00h: O Vereador Elton Costa Acioli Requer do Secretário 

de Infraestrutura informações de quais recursos estão sendo usado para obra de 

calçamento no Povoado Santa Fé. Aprovado. Gostaria de entender como está ocorrendo 

essa divisão de recurso público onde somos sabedores de salários de servidores 

atrasados neste município, sugiro que seja priorizado salários pela administração. 

Requer ainda do Prefeito informações acerca de valores que estão sendo repassado a 

está a Superintendência da LUZUP. Aprovado. Sobre o Convenio do Lixo sou contra a 

medida que está sendo tomada nesse aspecto. Segundo informações a marcação de 

exames que estavam deixando de serem feitas por falta de internet, temos que cobrar e 

tomar providencias: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto requer da Secretaria de 

Saúde que medidas preventivas sejam tomadas acerca da proliferação do mosquito 

Aedes Aegypti, pois somos sabedores que chuvas fora de época acarretam na 

proliferação do mosquito. Aprovado: A Vereadora Maria José Gomes da Silva expressa 

votos de pesar pelo falecimento da sua amiga Marinea da Pastoral da Criança, uma 

verdadeira guerreira e exemplo de mulher, foi com muita tristeza que recebi a notícia do 

seu falecimento: O presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a 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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