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Aos dezenove (19) dias do mês de março de 2018, falta justificada do vereador 

Brunno Leonardo Veiga Lopes presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada 

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

nº. CM007943/2018 parcela do FNDE valor R$ 151.574.50 Prefeitura Municipal de 

União dos Palmares: Comunicado nº. CM 002365/2018 parcela do FNDE valor R$ 

84.189,43 Prefeitura Municipal de União dos Palmares: Ofício 039/2018-REITORIA 

solicita espaço na Plenária para prestar contas dos mandatos à frente da Reitoria da 

Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL e também convidar a todos para 

inauguração do Campos V – Zumbi dos Palmares: O Vereador Manoel Messias da 

Silva agradece a presença de todos, solicita do Superintendente da LUZUP que seja 

recuperada a iluminação do Povoado Jacinto: O Vereador Alan Elves Vieira de 

Oliveira lamenta a falta de responsabilidade da Superintendência da SMTT, o 

Semáforo no Centro da Cidade se encontra quebrado há mais de uma semana, 

quando se trata de multas é rápido e claro nas atuações, precisamos resolver essas 

questões de transito em nossa cidade, já houve algumas reuniões até o presente e 

nada foi estabelecido, caso não seja resolvido irei tomar providencias judiciais 

cabíveis: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto Salda a todos presentes, solicita 

do Prefeito informações acerca da retomada das obras de calçamento e construção 

do Posto de Saúde do Conjunto Padre Donald, quais medidas estão sendo tomadas 

sobre os assuntos acima abordados: O Vereador Ricardo Leão Praxedes agradece a 

resposta do Ofício 01/2018 que impetrei ao Procurador do Ministério Público de 

Contas de Alagoas, esta semana através do Dra. Estela Barros Lima Melo Cavalcante 

soube que foi dado um despacho de 15 dias ao Prefeito para que o mesmo se 

pronuncie acerca de algumas matérias enviadas a aquele Tribunal: O Vereador Cicero 

Aureliano, quero deixar claro minha insatisfação, foram várias matérias e nenhum 

resultado, apresentei um Projeto pedindo Wi-Fi grátis para as escolas públicas, 

porem nunca fui atendido, nossa cidade sempre ficando para trás, hoje São José da 

Laje disponibiliza do benefício do WI-FI grátis em todas as Escolas Municipais, 

parabenizo os Administradores de São José da Laje, é triste ver tais absurdo que vem 

acontecendo em nossa cidade, coisas simples que poderiam ser implantadas 

facilmente: O Vereador Elton Costa Acioli salda a todos presente, sobre o assunto do 

Município sempre em atraso, enquanto os administradores pensar apenas neles irá 

continuar assim, coisas simples, porém necessárias, temos que nos impor, 

infelizmente nossas matérias não são executadas em sua maioria. Estou aqui a 

disposição, quem tiver denúncias sobre a administração em geral pode me procurar, 
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continuarei cobrando e denunciando: O Vereador Cicero Aureliano, gostaria de saber 

o fechamento do assunto da Caixa Econômica, ficou combinado alguns pontos sobre 

providencias acerca do mal atendimento. O Vereador Neto Cavalcante esclarece que 

no dia 21 expira o prazo de 15 dias do Oficio enviado solicitando a presença do 

Gerente da Agencia, passado o prazo irei acionar o Jurídico desta Casa para tomar 

as medidas cabíveis. O Presidente esclarece que em conversa informal com o 

Gerente da Caixa Econômica foi informado que o mesmo não pode se pronunciar 

sobre esse tipo de questão, o Corpo Jurídico do Grupo irá fazer um pronunciamento 

formal, informa ainda que sobre a questão de um novo prédio, já está sendo 

providenciado em nossa cidade, para assim melhorar seus atendimentos: O Vereador 

Cicero Aureliano afirma que o Gerente pode vir a Esta Casa sim, porem sobre o novo 

prédio o mesmo não pode fazer nada a respeito, da forma que está é impossível o 

atendimento de qualidade. Temos que marcar uma reunião com o Jurídico desta Casa 

para oficializar o pedido de um novo prédio para Agencia da Caixa Econômica em 

nossa cidade. Hoje a maioria dos pagamentos são com a referida Agencia, de modo 

que a mesma não está conseguindo suprir esse atendimento. Sobre a questão do 

Hospital, fizemos pronunciamentos e funcionou está tudo normal, temos que cobrar 

para que os resultados aconteçam. O Vereador Neto Cavalcante sugere que a 

Consorcia Barbara envie a esta Casa os resultados das reuniões e a atual situação 

do Hospital, bem como esclareça como foi resolvido o problema, pois na hora de 

cobrar resultados somos oficializados. O Vereador Cicero Aureliano sugere a 

Comissão de Saúde desta Casa que visite a Senhora Barbara e o Prefeito para ver o 

que aconteceu de fato, para que assim possamos informar a população, não 

admitimos que a Urgência e Emergência seja fechada de forma alguma, precisamos 

encontrar uma solução definitiva sobre o Hospital São Vicente de Paulo. O Vereador 

Zé Lourenço que faz parte da Comissão de Saúde desta Casa, esclarece que na 

quarta-feira iria haver uma reunião em Maceió juntamente com o 

Prefeitos/Secretários dos Municípios circunvizinhos e a Direção do Hospital, não fui 

informado ainda do resultado, porém irei procurar a Direção do Hospital e trazer 

informações a esta Casa: O Vereador Ricardo Leão Praxedes salda a todos 

presentes, recebi um denuncia que para mim é preocupante, existe um Processo do 

atual Prefeito com a Coligação perdedora, neste processo consta que houve uma 

doação de R$60.000,00 (sessenta mil reais) da então Empresária ou o filho cujo o 

nome consta nas documentações, tivemos um e emergencial de combustível e não 

sabemos como este processo se encontra no momento, agora no meio do ano soube 

que foi aderido uma ATA com a Empresa Nutre Cash, ATA serve para acoberta 

pagamentos. Solicito do Prefeito informações sobre o assunto acima citado, quais 

os envolvidos e quais valores foram gastos e pagos nesse processo. Gostaria de 

lembrar que muitas das minhas matérias estão sendo respondidas, tenho 

informações de que em breve teremos surpresas no município sobre essa 

administração atual: O Vereador Manoel Messias tenho informações de uma nota que 

vem sendo publicada sobre medidas que irão ser tomadas pela SMTT com os 

motociclistas em nossa cidade, fiquei preocupado. Solicito do Prefeito, Secretário de 

Administração Geral e Superintendência da SMTT que, quando houver reuniões para 

tratar sobre o transito este Poder Legislativo seja convidado a participar para depois 

possa esclarecer dúvidas que a população venham a ter sobre tais assuntos: O 



Vereador Alan Elves solicita do Prefeito que seja realizado Concurso Público em 

nossa cidade o mais breve possível. Solicita ainda da Secretaria de Educação que 

seja implantado a Gestão Democrática nas Escolas, pois vem dando certo no Estado, 

precisamos seguir os bons exemplos também: A Vereadora Maria José Gomes salda 

a todos presentes, fui informada pelos Motoristas das bestas que transportam na 

cidade que existe um documento pedindo a retirada dos mesmos do local onde se 

encontram, porém não ficou claro quem apareceu com esse documento, espero que 

isso não seja verdade, pois são trabalhadores buscando o pão de cada dia. Foi posto 

nas redes sociais e rádios notas de que nos Vereadores somos contra o povo e nos 

reunimos na calada da noite para aprovar um Projeto de Doação de um Terreno, 

terreno este que seria do povo, não gostei da colocação de seu Luiz da Associação 

dos Terrenos, não é verdade essas informações, pelo contrário, estamos aqui para 

lutar pelos direitos de todos, pense antes de falar o que não sabe. O Vereador Neto 

Cavalcante esclarece que o Terreno em questão é uma Doação para o 

desenvolvimento do nosso município, existe pessoas que acham que isso é ir de 

encontro ao povo, não é verdade, queremos melhor qualidade em nossas escolas, 

estamos esperando alguns recursos do FUNDEF e esse terreno será utilizado para 

uma área de lazer para todos do Bairro. A Vereador Maria José Gomes informa que 

ficou muito triste com tais comentários infundados, precisamos nos unir para lutar 

pelo povo, devemos andar com verdades: O Vereador Emanuel Gomes Balbino salda 

a todos presentes, parabeniza a Nobre Vereadora Maria pelas palavras. Gostaria de 

solicitar da Superintendência da SMTT que seja feita a sinalização em nossa cidade, 

facilitando assim o transito para todos: O Vereador Elton Costa Acioli solicita do 

Secretário Junior Menezes novamente a recuperação do Ponto de ônibus na entrada 

do Conjunto Nova Esperança. Solicita ainda do Prefeito informações acerca da 

Empresa responsável pela obra que está sendo feita no Conjunto Padre Donald, 

tenho informações de que a citada Empresa não existe: O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto parabeniza em nome de todos os alunos o Professor Sergio Rogerio 

pelo brilhante trabalho que o mesmo vem desenvolvendo a frente do Projeto Paixão 

de Cristo Popular, a arte é muito importante para todos, certamente irá formar ator 

ou atriz em nosso município, desde já me coloco a disposição para o que necessário: 

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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