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2017-2018 

 

Aos quatro (04) dias de junho de 2018, presentes todos os vereadores: Ata 

anterior aprovada por unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem 

do dia: Ofício nº. 050/2018/SECULT – UP Relatório das Ações da Secretaria 

Municipal de Cultura 2018 e 1º Semestre de 2018: Convocação de reunião da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, que irá ser realizada no dia 05 de 

junho de 2018 as 09:30 horas, onde será apreciado o Projeto de Lei nº. 005/2018 da 

LDO 2019: Indicação do Vereador Manoel Messias da Silva, indica ao Secretário de 

Infraestrutura Junior Menezes a retirada do lixo do Conjunto Padre Donald, 

especificamente ao redor da Escola Edvar de Souza, pede ainda a recuperação da 

estrada que dar acesso à escola. Aprovada: Indicação do Vereador Manoel Messias 

da Silva, indica ao Prefeito que siga e execute a Lei do FUNDEF, indica ainda que 

seja feito levantamentos de funcionários da categoria, visando uma resolução de 

divisão de valores individuais, dentro do correto e possível, visando comtemplar as 

folhas 60 e 40 da Secretaria de Educação. Aprovada: Projeto de Lei nºs. 048/2017, 

04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, e 123/2018 Dispõe sobre doações de terreno localizado neste 

município. Lidos e encaminhados as comissões competentes: o Presidente informa 

que todas as documentações de doações dos terrenos estará disponível na 

Secretaria da casa para averiguação de todos os vereadores. Informa ainda que irá 

ser devolvido a Prefeitura o Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº1354/2018, 

onde trata do aumento de salário dos funcionários da Secretaria Municipal 

Educação para que seja retificado, pois a redação não veio clara o suficiente para 

entendimento de todos, após retificado será posto novamente na pauta para 

apreciação e aprovação desta casa: Facultada a palavra o Vereador Cicero 

Aureliano salda a todos presentes, informa que desde 2015 venho trabalhando essa 

questão das doações dos terrenos das Igreja, hoje também os comerciantes estão 

sendo regularizados, votarei a favor de todas e me sinto muito feliz, a luta foi grande, 

mais a vitória foi certa. Ainda temos um grande caminho a percorrer, porém iremos 

todos poderão ter segurança com seus imóveis devidamente registrado. Temos 

todo um tramite a ser seguido, amis sem dúvida irá ser aprovado pela maioria. 

Quero hoje parabenizar o Secretario Nenzinha, está sendo um brilhante trabalho, 

quero parabenizar também o Prefeito, pois a parceria foi muito importante. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Esclarece alguns fatos sobre Projetos de sua autoria e, que até o presente não foi 

apreciado nesta casa. Informa ainda que na próxima Sessão Ordinária irá ser 

concedido os Títulos de Cidadania Palmarina a Dra. Lenalda Bezerra e Dona Lídia 

Campos. Peço que as Comissões Permanentes da Casa atue mais, para que não 

atrase as matérias em tramitação. O Nobre para Neto Cavalcanti foi muito feliz no 

seu pronunciamento sobre esse dinheiro da Educação. Informa que o Prefeito 

através de Decreto deve regularizar a situação da Guarda Municipal, assim como 

está acontecendo em vários município, tem todo um tramite a ser seguido, que será 

iniciado o mais breve possível: O Vereador Elton Costa Acioli salda a todos 

presentes, informa que vai avaliar todas as pessoas que estão sendo beneficiadas 

com as Doações de terrenos, para que não aconteça irregularidades, precisamos 

ficar atentos, sugiro a todos que a Comissão seja formada para averiguar 

individualmente seja avaliado. Promessas vem sendo feita desde o início da gestão 

e muitas necessidades até o momento não foram supridas: O Vereador Ricardo 

Praxedes salda a todos presentes, requer a Secretaria de Saúde informações sobre 

a Assistência atual dos portadores de Glaucoma do município. Aprovado. Sobre a 

doações as doações dos terrenos irei averiguar atentamente toda documentação, 

os das Igrejas sei que são merecidos, os demais tem que ser constatado a 

identidade dos beneficiados. Quero deixar registrado que no dia 08 de junho de 2018 

está fazendo 90 dias do pedido feito por mim a Secretaria de Saúde, requerendo 

informações sobre pagamentos, notas dentre outras coisas, até o presente não 

obtive respostas da minha solicitação: O vereador Manoel Messias da Silva salda a 

todos presentes, sobre as doações estou tranquilo, somos sabedores da 

necessidade do povo, as Igrejas fazem um papel muito importante, vamos fazer 

nosso papel e dar continuidade aos tramites pra que no prazo mais breve possível 

venhamos aprovar todos projetos. Requer da LUZUP a iluminação da Praça da 

Cohab onde morava o ex-vereador Biu Preto. Aprovado: O Vereador Ailton Tenório 

Cavalcante salda a todos presentes, informa que sobre as doações de terreno sou 

favorável temos que fiscalizar sim, porém sobre as doações de Associações e 

Igrejas podemos ficar sem medo, somos sabedores dos trabalhos realizados pelas 

Igrejas com nossos jovens, a Associação dos Taxistas vem desenvolvendo e 

gerando empregos desta forma meu voto será favorável sim, temos que fazer tudo 

prol da nossa população: O Presidente informa que segundo o Regimento da Casa 

a Comissão de Justiça dispõe do prazo de 14 dias para emitir seu parecer para 

darmos continuidade a aprovação dos Projetos de doações dos terrenos. Gostaria 

de pedir que as comissões sejam mais presentes, para que os trabalhos não sejam 

atrasadas nesta casa: O Vereador salda a todos presentes, informa que o município 

não respondeu ao meu pronunciamento sobre a questão da Radio Comercio, fui 

procurado pelo proprietário através de uma intervenção do colega Brunno foi 

acordado que a caixa de som que estiver incomodando o morador pode entrar em 

contato comigo, Brunno ou o Proprietário da Radio e a mesma será realocada ou 

retirada do local. Sobre as doações de terrenos, após ouvir o pronunciamento de 

todos fiquei preocupado apenas com o nome “Doação”, dar a entender que o 

município está pegando 117 terrenos e está doando, onde na verdade na pratica se 

trata de regularizações, estou aqui para verificar todos os casos assim como os 

demais vereadores. Peço que se houver alguma denúncia nesse sentido socialize 



com todos, para que sejam tomadas as providencias necessárias. Sou comerciante 

e sei da necessidade da regularização para que as oportunidades surjam, pois 

somos sabedores que os Bancos só negociam com quem tem as documentações 

em dia. Quanto as Igrejas e Associações sei do trabalho de todo serei favorável a 

todos: O Vereador Elton Costa Acioli informa que a nível de futuro estarei trazendo 

a esta Casa um Projeto de Vídeo monitoramento em toda cidade, acredito que será 

de grande benefício para população, peço desde já o apoio de todos. Requer do 

Secretário Junior Menezes que seja retirado um entulho da Rua Hermano Plech. 

Aprovado: 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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