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Aos cinco (05) dias do mês de fevereiro de 2018, faltas justificadas dos vereadores, Brunno 

Leonardo Veiga Lopes, Elton Costa Acioli e Raphael José Albuquerque Pedrosa, presente os 

demais vereadores: Ata anterior aprovada por unanimidade, constaram no expediente da 

semana e ordem do dia: Ofício nº. 022/2018 GAB/SMS (resposta ao Ofício 08/2018) esclarece 

que seguimos rigorosamente a relação nacional de medicamentos essenciais – Rename 

2017. A Rename é a lista que define os medicamentos que devem atender as necessidades 

de saúde prioritárias da população brasileira no Sistema Único de Saúde (SUS): Ofício nº. 

005/2018/SEINFRA (resposta ao Ofício nº.27/2018 do Vereador Emanuel Gomes Balbino) 

informa que já estão sendo tomadas as devidas providencias referente ao lixo na entrada do 

município: Ofício nº. 001/2018/SEINFRA (em resposta ao Ofício nº. 02/2018 do Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto), pede que o Ofício seja enviado a Secretaria de Administração Geral, 

para que sejam tomadas as medidas cabíveis: Ofício nº. 006/2018/SEINFRA (resposta ao 

Ofício nº. 21/2018 do Vereador Manoel Messias) informa que a reforma do referido telhado 

será feita após os festejos de nossa padroeira: Ofício nº. 32/2018 (resposta ao Ofício nº. 

01/2018 do Vereador Manoel Messias) esclarece que a solicita não poderá ser atendida, pois 

a recomendação do UNIDIME é de que unificasse o início das aulas nas redes municipais 

fossem no dia 19 do mês e ano supracitados, sendo necessário a inclusão de mais sábados 

letivos: Ofício nº. 30/2018 (resposta ao Ofício nº.31/2018 do Vereador Paulo Alves Cavalcante 

Neto) informa algumas ações da Secretaria de Educação, informa ainda que no ano de 2017 

foram gastos R$ 1.247.970,80 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil novecentos e 

setenta reais e oitenta centavos) na alimentação escolar, sendo um montante de R$ 

416.973,44 (quatrocentos e dezesseis reais mil e novecentos e setenta e três reais e quarenta 

e quatro centavos) para agricultura familiar: Ofício nº.060/2018 – sec/2º BPM (resposta ao 

Ofício nº. 36/2018 do Vereador Sandro Jorge) esclarece que diante do exposto é necessário 

que seja feito um termo de declaração na Corregedoria da Policia Militar ou na Promotoria 

de Controle Externo das atividades policiais. Este Comandante encontra-se em planejamento 

carnavalesco, após esse período colocar-se-á a disposição deste Poder Legislativo 

juntamente com as demais autoridades Federais e estaduais competentes de União dos 

Palmares, para que sejam estabelecidas metas e ações de combate a violência e melhoria do 

convívio social: Ofício nº. 001/2018 do Consultor Jurídico, informa e recomenda ao 

Presidente algumas posições relacionadas aos Projetos PLOA 2018 e PPA: Moção do 

Vereador Cicero Aureliano nº. 01/2018 em face do Reverendo José Élcio Salviano de Araújo, 

o Nobre Padre deixa um legado nesse Município: Convite do Vereador Manoel Messias da 

Silva a Direção do SINTEAL para uma reunião no dia 09 de janeiro de 2018, ás 09:00h no seu 

gabinete: Com a palavra o Vereador Ricardo Leão Praxedes, Ofício nº. 47/2018 ao Delegado 

da Receita Federal em Alagoas, solicita de Vossa Senhoria se a Prefeitura do Município de 

União dos Palmares está informando através de GFIP (SEFIP) os recolhimento dos 

funcionários contratados e comissionados atuais, informe ainda o quantitativo de 

funcionários atuais. Ofícios nºs. 006/2018 ao Prefeito solicitando documentos relação 

contendo o nome de todos os fornecedores de medicamentos, cópia dos respectivos 

procedimentos licitatórios que resultaram na contratação dos fornecedores de  
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medicamentos, cópia de todos os processos de pagamentos em que o beneficiário e 

fornecedores de medicamentos. Ofício nº. 007/2018 solicita do Prefeito Cópia do 

procedimento licitatório que resultou na contratação do IOFAL, com cópia para a Secretaria 

de Saúde Geanny Vergetti. Ofício nº. 008/2018 ao Prefeito solicita Cópia do procedimento 

administrativo que deu origem ao contrato de prestação de serviços entre o município e a 

Associação do Motoristas do Transporte Escolar. Descrição das rotas com suas respectivas 

quilometragens do transporte escolar. Copias de todos os processos de pagamentos 

referentes aos serviços de transporte escolar no município: Ofício nº. 01/2018 do Vereador 

Elton Costa Acioli solicita do Secretário de Administração Geral cópia integral do Processo 

de contratação da Empresa “Paulinho Som”. Cópia Integral de todas as notas fiscais 

referentes as prestações de serviços com a referida empresa. Relatório completo de todos 

os serviços prestados, finalidade e local da referida prestação serviço. Ofício nº. 02/2018 

ainda do vereador acima citado, solicita as mesmas informações acima mencionada do 

Secretário de Finanças: O vereador Alan Elves Vieira de Oliveira explica que a presença do 

Secretário de Planejamento Nenzinha será exclusivamente para tratar do assunto dos 

Consorcio do Lixo e do transbordo, peço que todas as perguntas sejam nesse contexto: O 

Presidente convida o Secretário de Planejamento Nenzinha e o Articulador do Projeto de 

Unificação do FGTS, juntamente com os Presidentes das Associações de Funcionários 

Públicos Tita da SINTPMUP e Rubenita do SINTEAL para fazer parte da Mesa diretora: O 

Secretário de Planejamento Nenzinha agradece a presença de todos, esclarece que desde o 

início de sua gestão, vem se esforçando em tirar o lixão daquela localidade. Após 

levantamento foi constatado que temos em média 37 toneladas de lixo diário no município, 

sendo que a melhor opção foi fazer a área de transbordo. O município terá um rendimento 

de ISS através dos carros no valor de 5% (cinco por cento) como consta no Código tributário. 

Temos um prazo a ser cumprido, quanto aos valores irão ser gastos em média 60 reais por 

toneladas até o lixo chegar no CTR, sendo com combustível R$ 31.000,00 (trinta e um mil 

reais) totalizando no contexto geral o município irá gastar cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) mensal. O transporte do lixo irá ser fiscalizado pelo IMA e o Município será multado 

caso haja irregularidades neste transporte. A área de transbordo será no Povoado Caípe II, 

onde foi desapropriado um área de 2 hectares, vai ter uma rampa e um contêiner e o lixo irá 

ser colocados diretamente sem contato nenhum com o solo, todas as cidades terão que fazer 

o mesmo procedimento, devido a fiscalização do IMA. Está em estudo um trabalho de 

reciclagem, afim de tentarmos diminuir ao máximo a quantidade de lixo produzida no 

município. O Projeto já se encontra na 3º fase, tínhamos um prazo até dezembro 2017, porem 

tivemos uma prorrogação até abril de 2018 para concluir os trabalhos. O lixo irá ser separado 

do entulho pela Secretaria de Infraestrutura, desta forma facilitará o transporte e não 

acarretará no aumento do lixo. Vem sendo desenvolvido um trabalho com as famílias que 

hoje sobrevivem do lixão, irão ser gerados de 5 a 6 empregos com esse projeto. O Projeto já 

se encontra na 3º fase, uma prorrogação até abril para concluir os trabalhos. O lixo irá ser 

separada do entulho pela Secretaria de Infraestrutura, desta forma facilitará o transporte e 

não acarretará no aumento do lixo. Vem sendo desenvolvido um trabalho com as famílias 

que hoje sobrevivem do lixão, irão ser gerados de 05 a 06 empregos. O Presidente agradeceu 

a presença do Secretário de Planejamento, pede que os demais secretários também se 

fizesse presente para prestar os devidos esclarecimentos à população que acompanham 

nossas reuniões: com a palavra o Articulador do Projeto de Individualização do FGTS, 

agradece a todos presentes, hoje venho a esta Casa Legislativa para esclarecer alguns 

pontos sobre a individualização do FGTS. Primeiro ponto é o que esse assunto corresponde 

a uns valores que foram pagos pelo município e não foram individualizados, as diferenças  

 



 

 

 

começam a partir de 1967 até 2006, ano que os mesmos deixaram de ser Celetista e passaram 

a ser Estatutário. Tratam-se de diferenças e de diversos valores já recolhidos. Hoje soma-se 

um montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) valor a ser individualizado. 

Segundo parte quem tem direito são funcionários do município que trabalharam no período 

de 1967 até 2006, independentemente da situação atual, o direito se estende até aos ex-

funcionários já falecidos. Terceira parte será feita essa individualização aqueles que se 

enquadrar no relatório da Caixa Econômica irá receber, como já foi feito o recadastramento 

de todos. São diferenças de recolhimento que o município pagou, hoje esses valores terão 

que ser destinados aos funcionários que tiverem direito, a situação que consta no registro 

do funcionário como Celetista ou Estatutário não altera o direito, basta apenas ter trabalhado 

no período solicitado pela Caixa Econômica Federal, seguiremos um cronograma de 

competências, iniciando do ano de 1967 seguido dos mês a mês, na medida que as 

informações forem ser repassada para Caixa Econômica desta forma irá sendo feito os 

repasses para as contas dos funcionários, certamente  levando de 08 a 15 dias para serem 

depositado na conta do funcionário, tendo início a partir de março de 2018 os primeiros lotes. 

Para que o funcionário possa receber é obrigatoriamente constar na Carteira de Trabalho do 

servidor a mudança de regime, as que não tiver a essa informação a Caixa Econômica irá 

solicitar um documento que prove a mudança de Regime. Esclarece que as pessoas que não 

fizerem o cadastramento devido ainda, depois da conclusão final, ou seja, a inicialização dos 

repasses de informação não será mais possível receber. A conta a ser depositada será 

depositada será a conta do PASEP, onde todos os funcionários que tiverem dificuldades nas 

informações de sua conta, procure o INSS e peça a folha QUINIS, onde irá constar todas as 

informações de trabalho de cada um. Agradeceu a todos presente, estarei presente sempre 

que necessário: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto esclarece que em uns dos seus 

trabalhos realizados anteriormente na prefeitura teve conhecimento que o dinheiro de 

individualização do FGTS não pode ser gasto com outra finalidade, ou seja, tem que retornar 

para o funcionário: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira agradece a presença do Manoel 

Lima, peço que qualquer nova informação sobre está individualização seja repassada para 

este Poder Legislativo: O Vereador solicitar que seja enviado ofícios as principais Agências 

de Bancos em nossa cidade, pede que seja revista a demora no atendimento aos clientes: 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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