
ATA DA 13º DÉCIMA TERCEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO 

BIÊNIO 2017-2018 

 

Aos sete (07) dias do maio de abril de 2018, falta do vereador Raphael José Albuquerque 

Pedrosa presente os demais vereadores: Ata anterior, após retificação do Vereador Ricardo 

Leão Praxedes aprovada por unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do 

dia: Ofício nº. 004/2018 da Associação dos Feirantes ASFUP solicita Audiência Pública para 

tratar dos assuntos dos fogos de artifícios no período junino em nossa cidade: Ofício nº. 

001/2018 da Associação de Futebol Amador Matinal Palmarino (ASFAMP) solicita uma ajuda 

de custo coletiva ou individual para as despesas da Premiação da 7º Copa ASFAMP 2018, 

que será realizada no dia 20 de maio do corrente mês e ano a partir das 08:00 horas: Ofício 

nº. 19/2018 do Vereador Cicero Aureliano ao Superintendente Regional da CODEVASF 

Antônio Nelson Oliveira de Azevedo, solicita uma reunião com a direção do Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE, juntamente com CODEVASF com objetivo de viabilizar 

recursos, para construção de uma nova estação de tratamento de agua – ETA em nosso 

município: Ofício nº. 18/2018 do Vereador Cicero Aureliano ao Superintendente Regional da 

CODEVASF Antônio Nelson Oliveira de Azevedo, solicita a viabilização de recursos 

financeiros  para aquisição de trator agrícola e implementos, para melhorar os serviços 

ofertados aos pequenos agricultores da nossa região: Requerimento do Prefeito Areski 

Damara de Omena Freitas Junior, requer espaço na  próxima sessão ordinária para 

esclarecer fatos levianos imputados em diversas rádios locai e de alcance estadual: Projeto 

de Lei nº. 008/2018 Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores público efetivo da 

Secretaria Geral de Administração e demais Secretarias do Município de União dos Palmares. 

Lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto de Lei nº. 75/2018 dispõe sobre a 

criação da Imprensa Oficial do Município de União dos Palmares/AL. Lido e encaminhado as 

comissões competentes: 005/2018 dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução 

da Lei Orçamentaria do Município de União dos Palmares para o exercício financeiro de 2019. 

Lido e encaminhado as comissões competentes: Parecer Consultivo, devolvendo a denúncia 

do Vice-Prefeito para corrigir erros existentes: O Vereador Cicero Aureliano fez algumas 

explanações sobre o seu Ofício a CODEVASF, esclarece que o município com ajuda do 

executivo pode ser contemplado com várias melhorias e benefício. O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto parabeniza o Nobre Par pela iniciativa e se disponibiliza a ajudar no que for 

necessário. O Vereador Cicero Aureliano, solicita aos membros das Comissões Permanentes 

que sejam seguidos os tramites legais para aprovação da LDO. Sou um defensor do SAAE, 

mais o município vem sofrendo consequências sobre os esgotos e é de responsabilidade do 

SAAE ressarcir o consumidor que paga suas taxas em dia. Pede que seus Projetos de Títulos 

de Cidadania que se encontra nesta casa seja dado continuidade aos tramites legais. 

Gostaria de pedir um apoio do imprensa existe Lei que dar apoio a Guarda Municipal, agir 

equipada e armada, está faltando apenas ser criada a Corregedoria para que os recursos 

sejam liberadas: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes e esclarece que o 

Projeto do aumento dos servidores será devolvido apenas para retificações, após isso será 
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posto em votação o mais breve possível: A Vereadora Maria José Gomes salda a todos 

presentes e parabeniza o Professor Nivaldo Marinho pela sua aprovação no Concurso 

Público, você é merecedor: O Vereador Ricardo Leão Praxedes salda a todos presentes, 

gostaria de nessa oportunidade fazer um requerimento verbal, pois não se pode perder mais 

tempo, fiquei surpreso, sou vice presidente desta casa e não soube das informações de erro 

na denúncia feita pelo Vice- Prefeito, tenho um requerimento para fazer e preciso do apoio 

dos Nobres Vereadores. Vou cotar alguns pontos que existe irregularidades, IOFAL, 

Iluminação pública, contratos comissionados, transportes escolares, licitação dos caixões e 

lanches, contrato da empresa Paulinho som, Belarmino Som, Sandro Melo, Missinho dentre 

outras, são muitas irregularidades. Diante disto encaminho as denúncias aos senhores 

vereadores. O Presidente esclarece que segundo o Regimento Interno da Casa as supostas 

denúncias tem que serem protocoladas para que sejam seguidos os tramites legais. Sobre a 

denúncia protocolada pelo Vice-Prefeito o Jurídico da casa se posicionou, sugerindo a 

correção, pois foram encontradas erros na documentação, os procedimentos são abertos a 

todos vereadores, mas cada um tem que se informa, pois o jurídico não tem obrigação de 

informar o seu trabalho sem ser consultado. O vereador Cicero Aureliano sugere ao Nobre 

Par Ricardo seja relacionado e seja claro, para que possamos votar com segurança. O 

Vereador Ricardo Praxedes requer que seja apurado irregularidades na Empresa Avant que 

atualmente presta serviço para o município. O Vereador Neto Cavalcante abstém do seu voto 

no requerimento do Nobre par Ricardo, não sou contra, mais costumo votar naquilo que vejo 

e tenho certeza do que estou votando, para mim não existe o requerimento verbal com 

documentos em anexo: O Vereador Elton Costa Acioli sugere ao Nobre Par Ricardo que faça 

um requerimento verbal acolhendo toda a denúncia do Vice-Prefeito. O Vereador Neto 

Cavalcante esclarece que para se criar um Comissão tem que seguir alguns tramites, de 

modo que uma CEI não absolve denúncias genéricas, o município não cometeu crime algum, 

quem comete crime é o gestor, essa correção tem que ser feita para que no decorrer da 

investigação a mesma não venha ser considerada nula por erros iniciais comi este. O 

vereador Alan Elves explica que comissão de inquérito é uma coisa muito complexa, se 

começar de forma errônea todo trabalho inicial perde a validade, já participei de duas 

comissões que não tiveram êxito por conta de falhas iniciais: O vereador Elton Costa diz está 

muito triste com os tramites desta casa, pois estive com o jurídico e não fui informado de 

erros existentes na denúncia feita pelo Vice-Prefeito. O Presidente esclarece que o Nobre Par 

tem todo acesso ao Jurídico cabe aos nobres pares se informar sobre atos acontecidos. O 

Presidente põe em votação o Requerimento do Vereador Ricardo Praxedes, onde o mesmo 

requer da Prefeitura o relatório de locações de veículos que a Empresa Avant presta ao 

município. Aprovado com abstenção do Vereador Neto Cavalcante: O Vereador Neto 

Cavalcante esclarece que ninguém e contra a denúncia do Vice-Prefeito, para que depois não 

exista comentários que nos vereadores estamos sendo contra, temos a função de investigar 

e julgar quando necessário. Temos que agir com a razão e não com emoção. Requer do 

Prefeito que sejam tomadas medidas cabíveis acerca da Radio Comercio, solicita também da 

Eletrobrás a informação de quem pediu autorização para pôr as caixas de som nos postes 

da Empresa, pois até o presente não sabemos ao certo quem é o responsável pela Rádio, a 

mesma vem causando transtornos aos moradores da nossa cidade. Aprovado: O Vereador 

Alan Elves Vieira de Oliveira informa que irá continuar cobrando a implantação da Gestão 

Democrática nas escolas. Sobre o Concurso Público também continuarei com as cobranças 

a esse respeito é por demais necessário: O presidente, após solicitação do Vice-Prefeito 

concede ao mesmo a palavra. O Vice-Prefeito Zé Alfredo salda a todos presentes e agradece 

a oportunidade dada por esta casa legislativa. Hoje venho aqui esclarecer alguns fatos que 

vem ocorrendo na atual administração do nosso município, tenho posse de documentos que 

provam tudo falei sobre o Prefeito Areski de Freitas, desde o início da gestão algumas 



dúvidas surgiram, questionei e solicitei documentos, mais nunca tive posse de tais 

documentos, o então Prefeito sempre falava que o município estava em crise e tudo iria se 

dar certo no devido tempo e assim continuou, ouve várias divergências entre nós, sempre 

internamente. Diante das denúncias feitas pelos Vereadores Ricardo Praxedes e Elton Costa 

fui averiguar e me dei conta de quanto o município estava sendo lesado, afirmo várias 

ilicitudes em várias áreas em nosso município. Estamos enfrentando inúmeras dificuldades 

e o dinheiro vem sendo gasto com licitações e contratos milionários. Fiz inúmeras doações 

da minha empresa para o município, pois as informações dada a mim pelo Prefeito eram o 

município não tinha dinheiro, todos caminhões pipa usado até hoje foram meus e não recebi 

nada por isso, hoje existe um contrato fraudulento da Empresa Avant e quem atesta essas 

notas é o Secretario de Infraestrutura Junior Menezes, tem que ser apurado essas 

irregularidades, a fortes indícios de que essa Empresa Avant seja uma Empresa laranja e que 

a mesma seja do Prefeito Kil de Freitas, porém é difícil que isso seja provado, todos nós 

estamos sendo enganados. Todas as documentações que estão aqui como provas foram 

dadas pela justiça com autorização do Juiz. A casa onde funciona a Secretaria de Agricultura 

é minha propriedade, mais nunca recebi nada sobre locação da mesma, foi uma doação da 

minha ao município. Abri mão da minha candidatura porque achei que as coisas seriam 

diferentes, hoje estou totalmente decepcionado, mais pelos votos que me foram imputados 

pelo povo, tenho a obrigação de cobrar a legalidade e transparência de tudo que vem sendo 

gasto com o dinheiro público. Afirmo a vocês, que nunca recebi nenhum dinheiro por 

nenhuma das maquinas, casa ou serviços prestado pela minha empresa ao município. Para 

melhor esclarecimento, todos são sabedores de que em União não existiu São João e, que 

em minhas as únicas comemorações juninas da cidade foram as que fiz em minha 

propriedade, não existiu recurso algum da Prefeitura, mais mesmo assim a Prefeitura 

registrou que foram gastos mais de um milhão com alugueis na Empresa Paulinho som, com 

a justificativa que seriam para os festejos juninos em nossa cidade no ano de 2017. Nada 

funciona em União dos Palmares, não existe Portal da Transparência, impedindo a população 

de saber o que vem sendo gasto, existe inúmeras irregularidades, temos que investigar e 

levar a justiça os responsáveis, afirmo tenho provas de tudo que falei nesta Casa Legislativa: 

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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