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Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de 2018, falta justificada do vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante, presente os demais vereadores: Ata anterior após retificação do 

Vereador Manoel Messias da Silva aprovada por unanimidade, expediente da semana e 

ordem do dia: Ofício nº. 157/2018 da Câmara Municipal de União dos Palmares, expressa os 

mais sinceros pêsames pelo falecimento da saudosa Terezinha, Avó do Vereador Neto 

Cavalcante: Ofício nº. 250/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sugere a esta Casa de Lei que seja criado uma Comissão juntamente com 

todos os órgãos que tratem sobre os direitos da criança e do adolescente, para discutir 

problemas existentes nesta cidade: Despacho resposta ao Ofício nº. 148/2018 informações 

sobre as obras básicas da Unidade de Saúde e da pavimentação em paralelepípedo: Projeto 

de Lei nº. 136/2018 dispõe sobre alterações de parágrafos, alíneas, incisos e revogações de 

Artigo da Lei 1.060/2018. Lido após retificação e encaminhado as comissões competentes: 

Projeto de Lei nº. 168/2018 dispõe sobre a Criação da Corregedoria Geral e da Ouvidoria da 

Guarda Municipal de União dos Palmares. Lido e encaminhado as comissões competentes: 

Projeto de Lei nº. 167/2018 Fixa o valor para pagamento de obrigações de Pequeno 

valor/RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do Art. 100, parágrafos 3º e 4º da 

Constituição Federal. Aprovado com seus respectivos pareceres: Facultada a palavra o 

Vereador Cicero Aureliano salda a todos presentes, é uma honra ter o Nobre Ex-Vereador 

Gilsinho nesta casa hoje, que mesmo sem fazer parte do quadro de vereadores continua 

desenvolvendo um brilhante trabalho, hoje a frente da resolução do licenciamento das 

ambulâncias em nossa cidade. Agradece ao Procurador Alan Belarmino pelo apoio dado 

sobre a Criação da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal, após aprovação do 

Estatuto é necessário todo um tramite para que tudo funcione perfeitamente, com viaturas 

e armamento dentre outras coisas, para que desta forma o nosso município possa ter 

melhores condições de segurança. Pede o apoio de todos da casa, em principal os 

membros das comissões competentes, para que haja um empenho de todos para 

aprovação do Projeto em tese, após aprovação dessa última etapa começaremos a ter 

aceso aos recursos do Governo Federal. É gratificante após tantas lutas poder fazer parte 

de tudo isso, quero agradecer a este Poder Legislativo, ao Prefeito Kil e ao Procurador Geral 

Alan Belarmino, a todos que compõem a Guarda Municipal e SINDGUARDA do Estado de 

Alagoas, estamos levando o nosso Projeto as cidades circunvizinhas para que a Guarda 

tenha um padrão em todas as cidades de Alagoas. Quero deixar registrado tudo que temos 

feito, pois quando se comete falha as demais conquistas ficam esquecidas, coisas boas 

são pouco divulgadas: O Presidente pede aos Presidentes das Comissões Permanentes 

que os Projetos que foram lidos sejam apreciados e posto em votação o mais rápido 
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possível: O Vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, informa que foi procurado 

pela SINTPMUP, onde foi enviado a esta casa um Oficio pedindo o apoio de todos Edis na 

questão de Empréstimos perante a Caixa Econômica, segundo a Associação funcionários 

estão impedidos de fazer Empréstimos Consignados por conta do não repasse de valores 

a Agencias da Caixa. Requer da Prefeitura que seja enviado a esta casa os balancetes 

referentes ao ano de 2018. Aprovado. O Vereador Tita, parabeniza o Nobre Par pela 

cobrança dos balancetes, sobre a questão dos empréstimos consignados fosse chamado 

o Secretário de Finanças para esclarecer esse fato. O Vereador Ricardo pede que o Líder 

da Bancada entre em contato com o Secretário de Finanças para dar maiores informações 

sobre a questão dos empréstimos. O Vereador Neto Cavalcante sugere que seja incluído na 

pauta com o Secretário de Finanças valores de taxas que são cobradas nas aberturas de 

contas, quais valores ficaram acordados no convenio, pois estão sendo cobrados valores 

altos, precisamos saber o que reza o contrato para maiores entendimentos: O Vereador 

Manoel Messias salda a todos presentes, agradece ao Prefeito e a Secretaria de Educação 

pela compreensão e realização do Projeto que antes era sonho, mais hoje é uma realidade, 

Escola no Assentamento Santa Maria, foi muito questionado inicialmente por conta da 

quantidade de alunos, mais hoje a quantidade de alunos é notória, o povo da Zona Rural 

precisa de uma Educação de qualidade. Requer do Prefeito e da Secretaria de Educação 

que seja construída uma Escola no Povoado Santa Fé, trata-se de um Bairro antigo e que 

até hoje nunca foi contemplado com uma escola. Aprovado: O Vereador Alan Elves Vieira 

de Oliveira salda a todos presentes, informa que a Secretaria de Saúde Geanny se 

disponibilizou para que nesta quarta feira tentar resolver a questão do atendimento aos 

moradores do Taquari, desde já todos vereadores estão convidados, juntos tentaremos 

sanar mais um problema do nosso município. Quero agradecer a Geanny por atender 

prontamente sempre que solicitado. Tive a honra de participar juntamente com o Professor 

Nivaldo Marinho e Vereador Neto Cavalcante do evento da Pestalozzi, um ganho 

imensurável para nossa cidade. Parabeniza a Maria e a Aline Bento pelo empenho e 

dedicação ao Projeto da Pestalozzi, nossa cidade só tem a ganhar com esse Projeto. 

Gostaria de agradecer a todos vereadores, estamos nesta casa para servir a nossa 

população continuarei visitando alguns bairros e tentando sanar os problemas, como diz a 

Nobre Vereadora Maria, unidos somos mais fortes: O Vereador Cicero Aureliano solicita do 

Diretor da LUZUP que seja dado prosseguimento a obra de iluminação da Rua da Ponte. 

Solicita ainda do Secretário Junior Menezes a construção da Academia também da Rua da 

Ponte, quero deixar registrado que o Secretario Junior Menezes tem nos dado uma atenção 

especial, vem atendendo nossos pedidos, desde já quero agradecer o mesmo pela atenção 

em principal pela Praça da Cohab Nova: A Vereadora salda a todos presentes, informa que 

os pedidos feitos para o Centro Comunitário do Alto da Boa Vista foram atendidos, hoje já 

tem tudo graças a Deus, quero agradecer a Secretaria Geanny, estamos aqui para trabalhar 

juntos somos mais fortes: O Vereador Elton Costa Acioli sobre a Guarda na minha opinião 

a  União dos Palmares da piores que tem, hoje temos uma grande qualidade de habitantes 

onde a segurança da nossas escola não existe. Sobre os Recursos Federais não é uma boa 

vontade do Prefeito, isso vem de cima, fico feliz se acontecer, precisamos de mais 

segurança. Sobre os empréstimos da Caixa Econômica é absurdo o que vem acontecendo, 

existe o desconto do ordenado, mais não é repassado a instituição Bancaria, daí o direito 

foi vetado logicamente. Existe outros lugares que precisam de escolas e áreas de lazer para 

os estudantes, estão sendo construído pontos comerciais onde deveria ser feito áreas um 



benefício da população. Não concordo com o local onde foi designado para construção da 

Creche, no ultimo inverno ficou inundado toda a área onde será construída. O Vereador 

Ricardo Praxedes sugeriu ao Nobre Par Caju, que seja feito uma visita na área juntamente 

com o Doutor Davi e depois de avaliado seja sugerido a construção da Creche em um outro 

lugar de menos risco. O vereador Sandro Jorge esclarece que já foi falado sobre o assunto, 

e que a informação passada é que está sendo construída uma parede de contensão para o 

conjunto todo não seja atingido pela agua igual ano passado, de modo que não haverá mais 

risco no local. O Vereador Caju diz ainda que não concorda, pois não se pode medir a 

dimensão de agua que possa vir, o melhor seria mudar o local antes enquanto há tempo: O 

Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto salda a todos presentes, quero agradecer a todos 

os vereadores em nome do Presidente pelo oficio de pesar pelo falecimento da minha Vó, 

dedicou a vida as escolas de nossa cidade. Em visita aos sítios Caboge e Jaquera me 

deparei com uma situação difícil na região, está sendo feito a acesso da Serra da Barriga, 

mais estão esquecendo um pouco as estradas antigas, as estão danificadas, gostaria de 

requerer ao Secretário de Agricultura Sandro Couto que seja feito alinhamento das estradas 

que dar acesso aos sítios Caboge e Sitio Jaquera. Aprovado. Agradece ao Aparecido e Nó 

pela confiança de ter me procurado, pedindo que a gente intervenha junto ao corpo de 

bombeiro para tentar resolver a questão das barracas de fogos, tentaremos sanar essa 

questão de uma vez por todas: 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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