
ATA DA 12º DÉCIMA SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril de 2018, falta do vereador José Ailton 

Tenório Cavalcante presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada por 

unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício do 

senhor Paulo de Castro Sarmento Filho, solicita do Poder Legislativo a 

aplicação das Leis nº.s 1038/2005 e 1210/2001: Ofício nº. 065/2018 da Secretaria 

de Educação em resposta ao Ofício do Vereador Alan Elves, informa que foi 

dado um grande passo com a Implantação dos Conselhos Escolares, são 

formados por trabalhadores da educação, pais e demais membros da 

comunidade, tem poder deliberativo, deixando claro o processo democrático: 

Ofício nº.035/2018-GAB/PMUP/AL em resposta ao Ofício 80/2018 dos 

Vereadores Alan, Manoel e Ricardo, o município vem tomando medidas para 

enxugamento de folha de pagamento, de modo que no momento não nos 

permite a realização de Concurso Público em curto prazo, porém o quanto 

antes será realizado estudos de viabilidade para realização de concurso 

público para provimentos e cargos efetivos: O Vereador  Paulo Alves 

Cavalcante Neto justificou suas Emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº. 

019/2018 Plano Plurianual – PPA, sugestões em várias áreas para o bem estar 

da população, especificou os pedidos para maior clareza, d forma que 

futuramente não restará duvidas das necessidades do povo palmarino. Os 

pedidos foram Quadras Poliesportivas, Quadras de Areia, Centro de Zoonoses, 

Academias Populares, Baias Comunitárias, Grêmios Estudantis, Placas 

Biográficas em Praças e Logradouros, por fim e mais importante a realização 

de Concurso Público em nossa cidade, espero ser atendido, pois não é um 

pedido meu, mais sim anseios da população. Projeto de Lei nº. 019/2018 – 

Plano Plurianual (PPA) 2018-2021. Aprovado em 2º Turno juntamente com suas 

Emendas Aditivas de nº.s 001/2018, 002/2018, 003/2018, 004/20018, 005/2018, 

006/2018 e 007/2018 e seus pareceres da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final nº. 004/2018. Aprovado em 2º turno. Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento nº. 003/2018. Aprovado em 2º turno. Parecer da 

Comissão de Educação Cultura e Saúde nº. 002/2018. Aprovado em 2º Turno. 

Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos nº. 002/2018. Aprovado em 

2º Turno. Parecer da Comissão de Assistência Social e Defesa do Cidadão nº. 

002/2018. Aprovado em 2º Turno:  Projeto de Lei nº. 030/2018 Lei Orçamentaria 

Anual – PLOA juntamente com suas Emendas Modificativa nº. 001/2018 e  

ESTADO DE ALAGOAS 



 

 

002/2018 Aprovadas em 2º Turno. Pareceres das Comissões Justiça 

Legislação e Redação Final nº. 003/2018, Finanças e Orçamento nº. 002/2018, 

Educação Cultura e Saúde nº. 001/2018, Obras e Serviços Públicos nº.001/2018, 

Assistência Social e Defesa do Cidadão nº. 001/2018. Aprovados em 2º Turno 

e discussão do Projeto de Lei Orçamentaria Anual – PLOA: Facultada a palavra 

O Vereador Elton Costa Acioli Salda a todos presentes, parabeniza o Nobre Par 

Neto Cavalcante pelas Emendas Apresentadas, devemos acabar com esses 

contratos, Concurso Público é necessário, para acabar com manobras 

políticas em relação aos contratos: O Vereador Cicero Aureliano agradece a 

todos pela presença, abraça e deseja as boas-vindas ao Vereador Nelsinho da 

cidade de Penedo, grande líder e homem de bem, veio nos prestigiando nessa 

noite. Sobre a Emendas do Nobre Para Neto Cavalcante está de parabéns 

nobre amigo, anseio de anos a realização do Concurso Público em nossa 

cidade, espero que através desta Emenda possamos dar esse grande avanço 

em prol da população: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda a todos 

presentes, sobre a te4matica do Concurso Público, vem se arrastando há anos, 

não justifica as respostas que o município vem nos dando sobre esse assunto, 

hoje tem mais de 2.000,00 (dois mil) contratos no município, o quadro efetivo 

encontra-se defasado, temos que cobrar dos gestores: O Vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes salda a todos e parabeniza o Nobre Par Neto Cavalcante 

Pelas Emendas apresentadas, temos que cobrar a realização do Concurso 

Público: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira solicita do SAAE que o carro 

fossa fizesse o esgotamento de uma fossa no Taquari, que vem causando 

alguns transtornos aos moradores daquela localidade. Requer do 

Superintendente da LUZUP, que seja feita a iluminação de todo o Taquari, hoje 

encontra-se na sua maior parte no escuro. Aprovado: O Vereador Elton Costa 

Acioli esclarece que já foi pedido no Ministério Público e que informações 

acerca da LUZUP dentre outros que já tomei providencias cabíveis. Educação 

em nosso município encontra-se defasada, alunos sem estudar em alguns 

povoados, vou cobrar sim, fiscalizar é o meu papel d legislador. Parabenizo o 

senhor Paulo Sarmento pela luta contra os atendimentos nos Bancos da nossa 

cidade: O Vereador Cicero Aureliano requer da Mesa Diretora o cumprimento 

do Regimento Interno no seu Artigo 171, reza que até o dia 15 de abril a LDO 

tem que ser enviada a esta casa, vamos cobrar para que não aconteça 

novamente atrasos. O município sofre com esses acontecimentos. Foi 

aprovado nesta Casa o Estatuto da Guarda, onde teria prazos e alguns itens 

tem que ser cumprido pelo município para que os recursos seja liberado. Esta 

casa tem que cobrar do Executivo providências a esse respeito: O Vereador 

Ricardo Praxedes presidente no momento, agradece a presença do Vice-

Prefeito Zé Alfredo, esclarece que semana passada houve uma operação do 

Ministério Público Estadual contra a fralde das licitações e por coincidências 

existe dois empresário que prestam serviço ao nosso município que estão  



 

 

sendo investigado. Hoje na Empresa Avant encontra-se um dos investigados 

que já foi preso pela Empresa chamada Translok na época. Avant hoje presta 

serviço ao nosso município, o mesmo tem várias Empresas e está sendo 

investigado em todas elas. Informa que na próxima semana irá chegar ao 

município uma inspeção Federal, juntamente com a Policia Federal para 

averiguar algumas situações em nossa cidade. Existe erros gravíssimos nas 

licitações do município, irei continuar cobrando e tomando providencias junto 

as autoridades competentes. Requer no prazo de 72 horas que o Executivo 

enviei a este Poder Legislativo o restante do Balancetes de prestações de 

contas de algumas secretarias do ano 2017. O Vereador Manoel Messias da 

Silva solicita ofício de pesar a família de seu Valdemar Moura pelo falecimento 

do da sua esposa Severina. Solicita do SMTT a concretização do ponto de 

ônibus na entrada do Nova Esperança. Solicita também da LUZUP a 

manutenção da iluminação de entrada do Conjunto Sagrada Família: O 

Vereador Cicero Aureliano através de ofício quero relembrar ao Prefeito a 

iluminação pública no Taquari e academia popular na antiga Rua da Ponte. 

Requer o Secretario Junior Menezes a limpeza da antiga Rua da Ponte até o 

Taquari, bem como, que seja feita uma pista de atletismo, para que não seja 

danificado a grama do campo: O Presidente informa que se encontra nesta 

casa o Projeto de Lei LDO – Lei de Diretrizes Orçamentaria Anual para o 

exercício financeiro de 2019: 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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