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Aos dez (10) dias do mês de setembro de 2018, presente todos vereadores: Ata anterior 

aprovada por unanimidade, faltas justificadas dos vereadores José Lourenço da Silva e Paulo Alves 

Cavalcante Neto e Raphael José Albuquerque Pedrosa, presente os demais vereadores constaram 

no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 049/SINTPMUP/2018, solicita apoio dos nobres 

vereadores em algumas questões do município: Projeto de Lei nº. 005/2018 denomina os nomes das 

Ruas no Loteamento Morada das Arvores. Aprovado juntamente com seu respectivo parecer: 

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

Municipal. O vereador Cicero Aureliano autor da matéria salda a todos presentes, é com muita 

alegria e satisfação que nesta noite estou apreciando e consequentemente votando nessa matéria, 

estamos lutando a bastante tempo, buscando melhorias para Guarda da nossa cidade, venho 

aprendendo muito com todos, temos aprovado matérias importantes, apesar que o Prefeito não ter 

conhecimento da Lei de regularização da Guarda, após uma reunião conosco, se inteirou dos 

tramites e regularizou tudo, apoiando e fazendo o que era necessário para que a Guarda receba os 

recursos necessários, agradeço aos Guardas presentes nesta noite, bem como os que não estão 

presentes, todos vem lutando conosco ao longo dos anos, nossa cidade está na frente  neste 

sentido, irão ser preparados adequadamente, é uma honra para mim fazer de toda luta. Quero 

agradecer ao Procurador Geral Alan Belarmino pela dedicação neste Projeto, o Prefeito, bem como 

as Comissões Permanentes da Casa pela agilidade. O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda 

a todos presentes, estou muito feliz em fazer parte deste parlamento, sabemos das dificuldades que 

a Guarda tem em nossa cidade, foram várias batalhas travadas nesse sentido, hoje aprovar esta 

matéria é uma honra, nossa Guarda irá ser uma das melhores do Estado de Alagoas. Quero 

parabenizar a todos os Guardas presentes nesta noite. O Vereador Ailton Tenório salda a todos 

presentes, é um grande passo dado com aprovação dessa matéria, a Guarda pode ajudar sim na 

segurança da cidade, mais para isso é preciso da condições de trabalho, precisamos nos 

aprofundar mais nesse sentido, o município está crescendo, é necessário segurança, estão todos 

de parabéns. O Sandro Jorge salda a todos presentes, parabeniza o Nobre Vereador Tita pelo 

empenho quanto ao Projeto da Guarda, devemos trabalhar para dar condições a Guarda, não é fácil 

fazer o trabalho de segurança, é necessário apoio em vários sentidos, espero que após estes 

tramites e como a verba que venha chegar possamos em relação a segurança, é preciso fazer mais, 

cobrar mais se assim for necessário. O Vereador Elton Costa salda a todos presentes, falar em 

Guarda Municipal nos faz lembrar de segurança, ao observarmos as condições de trabalho que os 

mesmos trabalham em nossa cidade é vergonhoso, todos os municípios vizinhos tem uma estrutura 

melhor que a nossa cidade melhore. Todos estão de parabéns pela aprovação deste projeto, espero 

que agora não exista mais desculpas, que seja dado condições de trabalhos, o município precisa 

de segurança. O Presidente parabeniza a todos pelo empenho na aprovação deste projeto, tive o 

prazer de fazer parte da Guarda Municipal e me sinto muito honrado, há alguns anos atrás era um 

pouco diferente, pois existia muitas dificuldades, na época conseguimos erguer, conseguindo 

viaturas e fardamentos, estão todos de parabéns, certamente após a aprovação dessa matéria a 
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segurança em nossa cidade sempre irá melhorar, sempre fui e continuarei sendo um defensor da 

classe. O Vereador Tita, informa que foram feitos vários pedidos e, promessas também foram feitas 

por parte do Prefeito, viaturas e salários irão ser melhorado, inclusive o risco de vida, terá todos 

uma estrutura para que tudo seja finalizado e a Guarda esteja apta para o uso de armamento, é 

necessário serenidade, pois a Guarda irá ter pode polícia, temos que nos certificar que todos 

cumprirão as regras, do contrário irá ser punido igual a polícia. A nossa parte está sendo finalizada 

hoje, agora e a parte da Prefeitura oferecer toda estrutura como foi prometido, se necessário 

criaremos uma Comissão para fiscalizar os tramites que irão ser realizado: Requerimento nº. 

002/2018 do Vereador Sandro Jorge da Silva, requer da Secretaria de Educação que seja construída 

uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Dr. José Medeiros Sarmento localizada no Sitio 

Pindoba II. Aprovado: O Presidente parabeniza ao Vereador Manoel Messias pelo nascimento de 

sua filha, toda família estão de parabéns: Facultada a palavra o vereador Emanoel Gomes Balbino 

salda a todos presentes, parabeniza o Nobre Vereador Manoel pelo presente dado por Deus que foi 

sua filha. Agradece a Superintendência da LUZUP e ao Prefeito pelas colocação das lâmpadas de 

LED nas principais ruas do Bairro Roberto Correia de Araújo, Rua José Hortêncio de Souza e 

Lindolfo Gomes Cabral, após essas colocações a população vem emitindo vários elogios nesse 

sentido: O Vereador Cicero Aureliano, informa que irá propor ao Prefeito que seja desapropriada 

uma área para que seja feito um Conjunto Residencial para todos os Guardas de União dos 

Palmares, ainda é uma proposta em andamento, pois nossos Guardas tem que ter segurança, não 

tenho dúvidas que todos aprovarão esse pedido. Parabeniza o Nobre vereador Caju pela compra da 

ambulância, cumpriu uma promessa de campanha, admiro sua coragem estarei a disposição para 

ajudar se necessário: O vereador Alan Elves diz a todos que o trabalho de nomeação de ruas é um 

trabalho constante, pois o município vem crescendo bastante ao longo dos anos, é necessário todo 

um trabalho de assinaturas e escolha de nomes para que todos venham receber suas 

correspondências, repito esse é uma trabalho em conjunto com todos vereadores, bem como os 

presidentes das associações de bairros. Solicita dos Gerentes da Caixa Econômica e Banco do 

Brasil uma explicação do porquê aos finais de semana e feriados falta dinheiro nos caixas de 

autoatendimento, é um descaso com os clientes, somos pagadores de nossos impostos, ou seja, 

pagamos pelos serviços ofertados: O Vereador Brunno Lopes salda a todos presentes, parabeniza 

o Nobre Vereador Caju pela aquisição da ambulância, é louvável como o mesmo vem lutando pelas 

suas causas. Eu entendo que não é fácil, pois também fiz a mesma coisa, disponibilizei um 

ambulância par o Distrito do Timbó, as dificuldade são grandes, mais a satisfação é imensa, 

continuarei lutando por aquilo que acredito: O Vereador Elton Costa informa que sobre a 

ambulância é necessário algumas explicações sobre o funcionamento, é preciso toda uma 

preparação, pois não posso dizer que a ambulância irá rodar 24 horas, porque isso não vai ser 

possível, pois não tenho condições financeiras para isso, garanto apenas que ela poderá se 

deslocar a Maceió pelo menos uma vez ao dia, calculado isto irei gastar no mínimo 4 mil reais 

mensais, estou aberto a doações, se os nobres Pares quiser ajudar nesse sentido fique à vontade, 

estou esclarecendo a partir de agora para que não haja mal entendidos. O povo estão cansados, 

precisamos de mais ações e menos promessas. Em visita ao Sitio Riacho do Curtume, fui informado 

que fecharam a Escola que existia lá, como se não bastasse os alunos daquela localidade estão 

sem estudar porque o transporte não chega no local, é uma obrigação da Secretaria fazer com que 

os alunos estudem, é um descaso. Conversei diretamente com os alunos e foi esse o relato de 

todos, não se pode dizer que existe qualidade na Educação do nosso município, a realidade da 

nossa cidade é bem diferente do que falam. Os Vereadores Alan Elves e Sandro Jorge se 

disponibilizaram a ir juntamente com Nobre Vereador Caju a Secretaria de Educação, se inteira do 

caso e tentar resolver da melhor forma possível, nossos alunos precisam de condições para 

estudar: O Vereador Alan Elves relata que sobre a Educação é simples o IDEB aumentou, isso é 

sinal que a Educação melhorou, espero que vossa Excelência continue com seu trabalho de 

fiscalização, estamos aqui para lutar pelo povo: O Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre 



Vereador Brunno Lopes e Vereador Caju pelas aquisições das ambulâncias, é visível os esforços 

do Nobres Pares, é gratificante ver a determinação de vocês, só tenho a agradecer, temos muito 

ainda para lutar, o Timbó realmente necessita de uma ambulância e o apoio de todos: A vereador 

Maria parabeniza os Vereadores Caju e Brunno Lopes pela ambulâncias, grande iniciativa dos 

Nobres Pares, não sou de fazer demagogia, eu não preciso disso, Deus está do lado de quem anda 

com a verdade, não precisamos denegrir a imagem de ninguém em rádios, precisamos sim trabalhar 

pelo povo, como sempre falo juntos somos mais fortes: O Vereador Ricardo Praxedes salda a todos 

presentes, parabeniza os vereadores Caju e Brunno Lopes pela ambulâncias, mais precisamos 

frisar, até onde o município chegou, tendo que vereadores fazer doações. Não poderia deixar de 

falar da AVANT onde o proprietário encontra-se preso. Fui informa que em União dos Palmares 

estão sendo vendidas as rotas escolares aos proprietários de ônibus e outros transportes 

escolares, isso não podo existir. Gostaria de fazer uma convocação ao Secretário de Finanças, para 

que seja esclarecido atrasos de salários, são retirados de suas contas os descontos e não são 

repassado aos Bancos, de forma que os mesmo estão impedidos de renovar seus empréstimos, os 

aposentados são penalizados, prefeito e secretários comprando propriedades e os funcionários 

sofrendo, temos que lutar, ajudar isso não pode mais continuar acontecendo: O Vereador Manoel 

Messias parabeniza aos Vereadores Caju e Brunno Lopes pelas contribuição  com as ambulâncias 

para o município. Agradece a Diretora do Hospital São Vicente de Paulo o apoio dado a minha 

esposa no nascimento da minha filha, é um momento como este que vemos como tudo melhorou, 

agradeço a todos. Parabeniza ainda a Diretora, Coordenadores e Professores da Escola Maria Mariá, 

pelo acréscimo do IDEB, é gratificante ver como tem melhorado a Educação em nossa cidade: O 

Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira responde aos posicionamento do Nobre Vereador Ricardo, 

entendo que avançamos, mais precisamos melhorar muito mais, o IDEB melhorou isso é um fato e, 

contra fatos não se tem argumentos, quando for a hora de críticas e aplausos irei dizer, não mudarei 

minha conduta, precisamos melhorar em outros aspectos e muito, tivemos avanços, temos que 

cobrar esse e o nosso papel. Vossa Excelência já foi Secretário de Educação e sobre como é difícil 

administrar aquela pasta, não é simples e somos sabedores, temos que incentivar e trazer soluções, 

para que juntos possamos fazer com o que nosso município cresça: O Vereador Gostaria de dizer 

ao povo que, eu cobrei para receber os Balancetes Trimestralmente, mais foi enviado apenas os 

Balancetes de algumas secretarias apenas, de forma que não foi cumprido o determinado, irei 

informar o ministério público, pois a função desta casa é cobrar e temos que informar os fatos. 

Gostaria de pedir aos Nobres Vereadores que conversem com o Prefeito, que estão sendo feito 

várias outras coisas e o básico que é os salários de funcionários e a contra partida da Caixa 

Econômica não estão sendo repassados: O Vereador Sandro Jorge solicita da Diretora do Hospital 

São Vicente de Paulo o motivo da falta de Anestesista no hospital, pois é essa a informação que 

está sendo repassada: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira deixo aqui meus pêsames à família 

do Vereador Ailton pelo falecimento da sua tia. Expresso também aqui meus pêsames a família de 

Dona Moça: 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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