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Aos quatorze (14) dias do maio de abril de 2018, presentes todos vereadores: Ata anterior, 

aprovada por unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Projeto de 

Lei nº. 008/2018 que dispõe sobre a reposição salarial dos servidores públicos efetivos da 

Secretaria Geral de Administração e demais Secretarias do município de União dos 

Palmares/AL. Lido novamente após retificação e encaminhado as comissões competentes: 

Representação do Vereador Ricardo Leão Praxedes em face de Areski Damara de Omena 

Freitas Junior Prefeito do Município de União dos Palmares, alegações sem anexos: 

Representação do José Alfredo Soares Lins Wanderley atual Vice-Prefeito em face de Areski 

Damara de Omena Freitas Junior Prefeito em União dos Palmares, alegações juntamente com 

várias documentações em anexo: facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcante 

Neto abraça a todos presentes, solicita ofício de pesar aos familiares do Seu Lula pelo seu 

falecimento em nome da suas filhas Poliana e Ester, grande produtor da Serra da Barriga: O 

Vereador Cicero Aureliano salda a todos presentes, agradece ao Prefeito pela reunião 

marcada com a Guarda para tratar sobre o cumprimento do Estatuto aprovado por esta casa 

legislativa. Informa que a Secretaria de Saúde Geanny marcou uma Audiência Pública para 

prestação de contas daquela pasta. O Presidente informou que esta casa já foi oficializada e 

que a Audiência será realizada no dia 24 de maio de 2018 a partir da 09:00 horas no plenário 

destra casa de lei: O Vereador Elton Costa Acioli salda a todos presentes, parabenizar o 

Nobre Par Cicero Aureliano pela postura junto a Guarda, é importante o cumprimento do 

Estatuto para o nosso município. Sobre o aumento de 3% é pouco para a classe da educação, 

são os formadores de profissionais. Informa que existe inúmeras outras coisas que pode ser 

feito em nosso município, inclusive solicitado por mim e até o momento nunca fui atendido. 

O Vereador Ricardo Praxedes salda a todos presente, sobre o assunto da desapropriação do 

terreno, o Secretário de Meio Ambiente Nenzinho mentiu quando falou que a área já está 

desapropriada, hoje estou proibido de entrar na Secretaria de Obras, sou fiscalizador tenho 

que cobrar é o meu papel. Segundo informações as ambulâncias do município estão todas 

irregular, não podendo transitar em Maceió, andam em velocidade de 60KM com pacientes, 

não existe isso. Tudo que falei sobre irregularidades na atual administração tenho provas 

documentadas sobre todas as denúncias: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto sobre o 

aumento do funcionários esclarece que, foi apenas o reajuste de inflação dado aos 

servidores, no ano passado teve bases que temos que seguir, somos sabedores que existe 

um caminho para cada situação e, o reajuste de 3% foi a saída mais viável no momento, não 

estou satisfeito, pois todos nós gostaríamos de dar um aumento maior a todos. Sobre o 

assunto da área de transbordo, discordo do que o Vereador Ricardo falou, a área foi sim 

desapropriada, não foi feito o transbordo ainda, pois não é mais de responsabilidade do 

município e ao mesmo tempo é, foi feito o consorcio que é presidido pelo Prefeito de São 

José da Laje, o problema do não funcionamento até presente é a presença de famílias 

alojadas no local, porém já está sendo resolvido na justiça: O Vereador José Lourenço salda 
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a todos presentes, agradece ao Prefeito e a Secretaria de Educação pela reforma na parte 

elétrica do Ginásio de Esporte em Rocha Cavalcante. Agradece também o Secretário de Meio 

Ambiente pela limpeza nas praças, não tenho dúvidas que a administração do município vem 

desenvolvendo um ótimo trabalho: O Vereador Ricardo Praxedes, hoje presenciei um fato 

errado, uma Patrol do município prestando serviço para Empresa contratada do município, 

não apenas prestando serviço, mais sendo conduzida por operadores da  Construtora Terra 

Nordeste, ao ser contratada pelo município a Empresa tem que disponibilizar de todo 

maquinário necessário para realização da obra, as maquinas da prefeitura serem utilizadas 

é um ato errado, pois o município paga por tais serviços, são inúmeros absurdos que vem 

acontecendo em nossa cidade: O Vereador Cicero Aureliano informa que concorda em partes 

com Vereador Ricardo, pois somos vereadores e o nosso papel é fiscalizar, não se pode 

proibir a nossa entrada em secretarias. Sobre a parte que Vossa Excelência se dirigiu a mim 

duvidando se eu sou independente ou não, quero informar que seu problema não é comigo, 

minhas ações devo apenas ao povo, fui independente o ano passado, assim como sou agora, 

faço elogios quando acho merecido, procuro agir conforme minhas convicções e irei 

continuar com a mesma postura: O Vereador Sandro Jorge salda a todos presentes, hoje em 

nosso município está acontecendo uma competição, sobe as maquinas que estavam 

trabalhando e iriam ser paradas quando, porém o Secretario Sandro Couto após 

determinação do Prefeito continuou os trabalhos com a Patrol, que seria para fazer uma linha 

d’agua e, assim não atrapalhar os trabalhos da construtora, o Prefeito quis ajudar apenas, 

apesar de saber que toda responsabilidade é da construtora, competir não vai resolve, temos 

que trazer para esta casa coisas necessárias, brigas pessoais não tem necessidade de serem 

discutidas nesta casa: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira, gostaria de dizer ao Vereador 

Ricardo Praxedes que, sempre pautei aqui nesta casa ética e respeito aos amigos, faço 

minhas as palavras do Vereador Cicero Aureliano, vamos seguir a linha da legalidade 

conforme manda o Regimento e Lei Orgânica, tenho minhas convicções e voto de acordo a 

elas, exijo respeito a minha postura dentro desta casa: O Presidente após oficio solicitando 

o uso da palavra enviado pelo Prefeito Areski Damara de Omena Freitas Junior, convida o 

mesmo a se fazer presente no plenário e iniciar seu pronunciamento a respeito da denúncias 

imputadas a seu respeito: O Prefeito Areski Damara de Omena Freitas Junior salda a todos 

presentes e agradece a oportunidade dada por esta casa, é com imenso prazer venho 

esclarecer os fatos de uma denúncia apresentada na última segunda feira. Acusações feitas 

pela mídia local preferi responder com representações criminais que já está em andamento. 

As acusações feitas neste Poder venho aqui deixar claro tudo em respeito ao povo da minha 

cidade. Estou muito triste, pois deveríamos estar falando de desenvolvimento, tenho um 

projeto de recuperação da nossa cidade, em razão de estabilidades politicas dentre inúmeras 

outras coisas. Temos um ano e cinco meses de governo, fizemos muitas coisas e inúmeras 

outras coisas a serem feitas. Alguns pontos foram, a limpeza da cidade, organização da feira 

livre, reorganização do transito, na saúde foram reabertos Postos de Saúde, reposição de 

remédios, exames, médicos disponíveis em todas as unidades, na Educação tivemos cursos 

de capacitação, merenda escolar, transporte escolar disponíveis, na Assistência Social, 

Crás, Creas, reativamos a Casa da Sopa, doações de peixes e sextas básicas, festividades 

de bairros foram reativadas e estamos trabalhando para melhorar esses atendimentos, para 

melhorar ainda mais, recuperação de calçamentos e maior parte da cidade asfaltada, centro 

da mulher recuperado, acesso a Rocha Cavalcante, a estrada da Serra da Barriga, Hospital 

da foi licitado, onde a ideia é que os vicentinos administrem o novo Hospital Regional, 

Construção do Matadouro, Registro de Imóveis, inclusive nos bairros Nova Esperança e 

Newton Pereira, retirada do lixão, a nível de futuro a terceira entrada pela Fábrica de Todinho, 

as Orlas do Rio Mundaú estão prontas com recursos disponíveis na Caixa Econômica 

inclusive, UBS tem duas que vão ser iniciadas agora pela construtora daqui da cidade, 



quadras esportivas que foram paradas no governo passado, três creches, Nova Esperança, 

Moquém e Rocha Cavalcante e muitos outros projetos, mais precisamos de estabilidade 

política. O Vice-Prefeito teve espaço em tudo que estava acontecendo, assistido por todas 

as secretarias em seus pedidos, quando existia algo de bom o mesmo se mostrava presente, 

mais quando existia outras não tão boas, porém necessárias se mostrava contra com 

palavras de que se fosse ele o Prefeito faria melhor, um exemplo grande foi a mudança da 

feira, sempre procurei ouvir e resolver os problemas que o Vice-Prefeito me trazia da melhor 

forma possível, toda hora ele deixava claro o desejo de recuperar o dinheiro gasto na 

campanha, de forma que começou a existir pequenas coisas, todas sobre dinheiro e 

produtos da suas Empresas, não satisfeito sublocou seus maquinários a Empresa que 

prestava serviços ao Município AVANT recebendo quantias em dinheiro da Empresa, nunca 

ouve doação gratuita ao município, após o termino do Contrato Emergencial da AVANT, os 

maquinários foram levado pela dona da AVANT, porém o município ainda deve desse 

contrato emergencial. Após tudo o Vice-Prefeito realizou um Comodato para que as suas 

maquinas prestassem serviços apenas por algumas horas, não mais todos os dias a partir 

do 10 de junho de 2017 e assim tivesse seu abastecimento liberado. Esse anos já foi realizado 

a licitação e estamos aguardando a entrega desse equipamentos para que possamos 

regularizar os trabalhos no município. Esclareceu por item, seguindo a ordem da denúncia 

de todos os fatos mencionados com detalhes sobre os veículos contratados para prestarem 

serviços ao município. O Presidente esclarece que as perguntas tem que serem feitas dentro 

da denúncias feitas nesta casa, após 10 minutos de recesso por conta da manifestação das 

pessoas que se encontravam no Plenário, deu continuidade aos trabalhos, continua com a 

palavra o Prefeito Areski de Freitas: O Prefeito esclarece que sua relação com os ganhadores 

das licitações não tem nada pessoal, não existe favoritismo por parte prefeitura, esclarece 

ainda que as documentações que estão em posse dos denunciantes está disponível no Portal 

da Transparência, juntamente com outras informações públicas do nosso município. 

Agradeço a todos presentes pela oportunidade, desde já confirmo que esclarecerei todos os 

fatos e duvidas quando necessário, pois venho fazendo uma administração clara, viando 

sempre o melhor para nosso município: 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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