
ATA DA 25 VIGÉSIMA QUINTA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 
 

Aos vinte (20) dias do mês de agosto de 2018, faltas justificadas dos vereadores 

Almir Belarmino da Silva e Cicero Aureliano, presente os demais vereadores: Ata 

anterior aprovada por unanimidade, expediente da semana e ordem do dia: 

Comunicado nº. CM164782/2018 informa alguns repasses de valores do Fundo 

Educacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de União dos 

Palmares: Ofício nº. 036/2018-SGM/UP em resposta ao nº. 147/2018 informa que a 

Guarda Municipal no momento não disponibiliza de viaturas para que possamos 

fazer rondas no local solicitado: Ofício nº. 016/2018-ADEFUP convite para Audiência 

Pública para Criação do Conselho da Pessoas com Deficiência, será realizada no dia 

22/08/2018 a partir das 14:00h na Sede da ADEFUP: Requerimento nº. 01/2018 requer 

do Diretor da LUZUP Carlos Basílio que seja refeita toda a iluminação do Bairro 

Roberto Correia de Araújo encontra-se às escuras, facilitando assim a pratica de 

atos ilícitos. Aprovado: Requerimento nº. 02/2018 requer do Secretário geral de 

Administração Jandilson Vasconcelos que seja enviado a esta casa informações 

necessárias contendo Convenios ou Emenda Parlamentar, Valor Total do Aporte 

Financeiro e da Contrapartida do Município e o destino final no que se refere as 

obras e localidades beneficiadas no âmbito municipal. Aprovado: Facultada a 

palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto salda a todos presentes, sobre seu 

requerimento ao Diretor da LUZUP, informa que irá procurar o mesmo para entender 

o porquê que na Zona rural estão ficando áreas sem Iluminação, o direito tem que 

ser para todos. Os Vereadores Caju e Alan Elves apoiam e parabeniza o Nobre Para 

Neto Cavalcante pela iniciativa, quando pedimos é para o povo, fomos colocados 

aqui nesta casa para lutar pelo povo. Agradece aos Deputados JHC e Max Beltrão, 

pois eles foram os que mais disponibilizara recursos para o nosso município, com 

esses recursos irão ser feitas as obras da Orla da Rua da Ponte e o Acesso a Serra 

da Barriga dentre outros. Solicitou da Secretaria Geral de Administração relação 

sobre as licitações que estão sendo realizadas no município, precisamos 

acompanhar de perto todo os tramites. O Vereador Alan Elves parabeniza o Nobre 

Neto Cavalcante por mais essa iniciativa, temos que correr atrás sim, existe toda 

uma composição de secretarias e administração juntamente com os setores 

responsáveis, é necessário um trabalho em conjunto para o desenvolver dos 

tramites: O vereador Alan Elves junto com o Professor Nivaldo Marinho parabeniza 

ESTADO DE ALAGOAS 



e agradece ao Diretor do Instituto de Identificação Thulio pela resolução da questão 

dos estudantes que irão ingressar no IFAL, hoje está destinadas de segunda a sexta 

10 senhas a mais apenas para essa finalidade, para que desta forma não aconteça o 

que houve ano passado, onde alguns estudantes ficaram sem fazer suas inscrições 

por conta do não recebimento do documento de identificação. Requer da 

Superintendência da SMTT a renovação das faixas de pedestres, em principal as que 

são localizadas em frente as escolas, implantação de faixas de pedestres e redutores 

de velocidades na entrada da Cohab, onde fica a escola Rei Davi, pede ainda que 

essa superintendência promova campanhas educativas em todos o nosso município 

foram muitas mudanças no transito ao longo do tempo, é necessário que seja 

esclarecido para que a população não seja penalizada. Aprovado: o Vereador 

Brunno Lopes salda a todos presentes, requer ao Diretor da Guarda Municipal, que 

seja feito um reforço no Conjunto Newton Pereira, que se possível seja solicitado o 

apoio da polícia, vem acontecendo muitos assaltos e o Bairro está perigoso. O 

Vereador Ailton Tenório parabeniza o Nobre Par pela inciativa e pede que neste 

pedido seja estendido também para o Conjunto Sagrada Família, pois o Bairro 

encontra-se na mesma situação. Aprovado: A Vereador Maria José Gomes salda a 

todos presentes, agradece a presença do Senhor Paulo Cavalcante, você foi um 

aluno exemplar e hoje um amigo maravilhoso, peço a Deus que nossa amizade 

perdure por mais uns 30 anos: 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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