
ATA DA 24 VIGÉSIMA QUARTA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 
 

Aos treze (13) dias do mês de agosto de 2018, falta justificada do vereador 

Ricardo Leão Praxedes, presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada por 

unanimidade, expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 65/2018 do Gabinete 

do Deputado JHC – PSDB/AL, convida os Nobres Edis para a Audiência Pública que 

será realizada dia 14/08 nesta Egrégia Casa de Lei: Ofício Circular 015/2018 – CMDCA 

convida a todos para o 1º Fórum Comunitário que irá acontecer no dia 30 de agosto 

do corrente ano das 08:00 as 13:20 no Auditório da Prefeitura desta cidade: Projeto 

de Lei nº. 04/2018 Institui no âmbito do Município de União dos Palmares o Dia do 

Moto taxistas. Lido e encaminhado as comissões competentes para pareceres: 

Projeto de Lei nº. 169/2018 que Institui o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes 

(NUCA) e semana do Adolescente (SA) no Município de União dos Palmares. 

Aprovado com seus respectivos pareceres: Projeto de Lei nº. 75/2018 dispõe sobre 

a criação da Imprensa Oficial do Município de União dos Palmares/AL. Aprovado 

com seus respectivos pareceres: Facultada a palavra o Vereador Alan Elves Vieira 

de Oliveira, solicita da Secretaria de Saúde que uma vez por semana uma equipe 

medica possa ir fazer atendimento no Povoado Taquari, existe uma dificuldade 

eminente em conseguir atendimento naquela localidade. Solicita do Secretário de 

Esporte Luciano e do Secretário de Meio Ambiente Afraninho que seja feito um 

trabalho de conscientização, com a pratica do esporte no campo de futebol da Rua 

da Ponte fica muito lixo concentrado no local, se trata também da margem do Rio 

Mundaú, tem que ser feito algo nesse sentido. Requer do Diretor do Instituto de 

Identificação Thulio que seja estudado uma forma rápida e pratica para os alunos 

que irão fazer as inscrições do IFAL, ano passado alguns alunos ficaram sem fazer 

suas inscrições por conta do prazo de entrega do documento. Aprovado. Amanhã 

estarei com o Diretor Thulio para discutirmos as possibilidade e o que poderá ser 

feito para melhorar: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes, parabeniza 

o Vereador Dé Moto taxi pelo Projeto de Lei que cria o dia do Moto taxista, são 

merecedores desta homenagem. Parabeniza ainda o Vereador Tita também pelo 

Projeto que cria o dia Do Feirante, classe sofrida e merecedora de toda homenagem. 

Convida a todos para que amanhã se façam presente na audiência pública aqui nesta 

casa, juntamente com o Deputado Federal JHC, será importante a presença de todos. 

Parabeniza o senhor José Alves de Souza Vital pelo seu aniversário de 63 anos. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Requer do Secretário Júnior Menezes que seja feita uma manutenção nas ruas do 

Loteamento Santa Maria Madalena, as ruas estão danificadas. Aprovado: O Vereador 

Emanoel Gomes Balbino salda a todos presentes. Requer da Secretaria de Saúde e 

do Prefeito uma ambulância para o Distrito do Timbó, já foi solicitado ano passado 

e acredito que com as melhorias que temos tendo em nosso município esse pedido 

possa ser atendido. Aprovado. Requer ainda do Secretário de Agricultura Sandro 

Couto e do Prefeito que as maquinas que estão sendo usadas para fazer a 

restauração de algumas ruas, seja encaminhadas para o Distrito do timbó, lá existe 

ruas que necessitam de reparos. Aprovado: O Vereador José Lourenço salda a todos 

presentes, parabeniza o Nobre Vereador Dé pelo requerimento, o Distrito do timbó 

necessita realmente desta ambulância. Quanto a ambulância de Rocha Cavalcante, 

já está funcionando perfeitamente, mais tivemos um problema técnico com o painel 

da ambulância da cidade, de imediato foi liberada a que estava em Rocha Cavalcante 

para dar assistência a Secretaria de Saúde até que o problema seja sanado, outros 

municípios tiveram esse mesmo problema: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

salda a todos presentes, parabeniza o novo Secretário de Turismo Fenando Viana 

juntamente com a Dorinha, que depois de muitas lutas junto com a Fundação 

Palmares irão realizar em nossa cidade curso de capacitação para Guia Turístico, 

precisamos nos capacitar sobre nossa história, é nosso patrimônio. As inscrições 

serão realizadas a partir do dia 08/08/2018 a 17/08/2018 na Secretaria de Turismo, a 

realização do curso serão nos dias 20 a 25 de agosto a partir das 18:00 horas. Requer 

do Secretário de Finanças Jorge Luiz que na falta de dinheiro para efetuar os 

pagamentos de funcionários os pensionistas não sejam penalizados, 50% dos seus 

salários são gastos com remédios, não é justo eles ter que passar por esse tipo de 

situação, já é a segunda vez que isso acontece em nosso município. Aprovado: O 

vereado Elton Costa Acioli salda a todos presentes, informa que todos os dias várias 

pessoas fazem denúncias sobre a falta de remédios nos Postos de Saúde, ainda não 

pude notar essa melhoria que todos estão falando sobre a saúde em nossa cidade. 

Sobre as aposentados, é absurdo fazer cortes nesse sentido, os aposentados são 

os mais necessitados por conta da idade, as conversas no município é a falta de 

recursos, mais não é verdade, nosso município tem uma política arcaica, hoje os 

tempos estão modernos, temos que mudar esse quadro. A Secretaria de Cultura 

deveria ser uma das melhores secretarias, o turismo trás benefícios a nossa cidade: 

a Vereadora Maria José Gomes salda a todos presentes, sobre a saúde não podemos 

negar que houve mudanças, precisa melhorar muito ainda, quando da gestão 

passada para os dias de hoje, as mudanças são notórias, para mim o que está errado 

é errado, não irei esconder coisas erradas, não concordo com muitas coisas que 

vem acontecendo ainda, temos que cobrar melhorias é o nosso papel: O Vereador 

Elton Costa, discordo da nobre Vereadora Maria, apesar de respeitar a opinião da 

mesma, covarde é quando você passa a ser a favor com as coisas erradas de um 

Prefeito, covardia para mim é ir contra o povo, é omitir os fatos do povo. Só é 

necessário pedir prontuários de gestões passadas e comparar, temos que observar 



dados reais, conversas não irão resolver problemas da população. O Vereador Neto 

Cavalcante discorda do ponto de vista do Nobre Vereador Caju, nas gestões 

passadas em documentos existia muitas notas e não existia medicamentos é tão 

verídico que até hoje alguns respondem processos na justiça por este motivo, então 

se você for analisar por papeis não irá bater com a realidade, porem visivelmente 

podemos ver a diferença, apesar de que precisa melhorar ainda mais em tudo. O 

Vereador Sandro Jorge pede ao Nobre Par Caju que traga a esta casa essa 

documentação que o mesmo diz possuir para que haja um discurso legitimo. O 

vereador Caju irá trazer sim, nas minhas fiscalizações não olhei apenas 

documentos, converso muito com as pessoas e elas vem me dado informações 

nesse sentido, confirmando fatos que vem acontecendo nesta gestão, sobre a falta 

de medicamentos: 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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