
  ATA DA 2º SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos quatorze (14) dias do mês de janeiro de 2019, Ata anterior aprovada por 

unanimidade, faltas justificadas dos vereadores Jailson Vicente de Melo José Lourenço da 

Silva e Raphael José Albuquerque Pedrosa presentes os demais vereadores, constaram no 

expediente da semana e ordem do dia: despacho nº. 1212.0005.660/18 resposta ao Ofício 

nº. 235/2018 de autoria do Vereador José Ailton Tenório Cavalcante, o município já está 

providenciando a compra do EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), o que irá atender 

ao solicitado: Despacho nº. 1212.0004660/18 em resposta ao Ofício 236/2018 de autoria do 

Vereador Manoel Messias, o município vem reduzindo de forma austera e dolorosa as suas 

despesas, o que inclui a despensa de pessoal, com o intuito de honrar seus compromissos. 

Diante do exposto a administração fica impossibilitada de atender ao solicitado pelo Nobre 

Legislador: Despacho nº. 1212.0003.660/18 em resposta ao Ofício nº. 234/2018 de autoria do 

Vereador Emanoel Gomes Balbino, passo a informa o município já es está realizando um 

reforma no mercado público que irá contemplar ao requerido: Ofício nº. 05/2019 do 

Conselho do FUNDEB, solicita deste Poder intervenção sobre alguns documentos 

solicitados a Secretaria de Educação e que os mesmos não foram atendidos até o presente: 

Projeto de Lei nº. 178/2018 que dispõe sobre a concessão de reajuste Vencimental dos 

servidores efetivos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE. Lido e repassado 

copias a todos vereadores presentes: Projeto de Lei nº. 01/2019 que dispõe sobre o 

pagamento do decimo terceiro salário antecipado aos servidores públicos efetivos da 

Prefeitura Municipal de União dos Palmares. Lido e repassado copias a todos vereadores 

presentes: Requerimento nº. 001/2019 de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva, requer 

do Superintendente da SMTT que seja construído uma lombada, bem como, seja feita uma 

faixa de pedestre, precisamente defronte à Igreja Assembleia de Deus na Travessa do 

Hospital/Travessa José Domarques. Aprovado: O Presidente agradece a Comissão de 

Justiça Legislação e Redação Final pelo empenho de versarem sobre PLOA 2019, 

encaminhando a Comissão de Finanças e Orçamento para que seja dado continuidade aos 

tramites. Convido ainda a todos para comparecer as audiências públicas marcadas para os 

dias 17 e 22 do presente mês e ano, onde serão discutido o PLOA para o exercício financeiro 

de 2019. Quero ainda convidar a todos para mais uma Audiência Pública dia 24/01/2019, 

esta será para tratar de assuntos relacionados a Guarda Municipal, parabéns a todos pelo 

empenho em dar andamento aos trabalhos desta casa: Facultada a palavra o Vereador 

Emanoel Gomes Balbino saúda a todos presentes, solicita do Secretário Junior Menezes e 

do Prefeito que seja tomada providências sobre um ponto de lixo que está se formando 

próximo a Igreja Adventista no Bairro Roberto Correia de Araújo, esse tipo de coisa não 

pode acontecer, segundo informações dos moradores vem pessoas de fora para depositar 

lixo no local: O Vereador Manoel Messias Saúda a todos presentes. Solicita do 

ESTADO DE ALAGOAS 



Superintendente da SMTT que seja feito vistorias ao lado da Caixa Econômica Federal nos 

dias de feira, existe uma rampa para deficientes físicos, que fica interditada impedindo a 

sua utilização pelos deficientes: O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos 

presentes. Sobre o assunto do lixo, quero deixar minha opinião, inclusive quero solicitar 

do Secretário Junior Menezes que seja colocado contêineres em alguns pontos específicos 

da nossa cidade, esses poderiam até ser ornamentados para melhorar a visão, assim como 

encontramos em outras cidades, necessita apenas que coletas sejam realizadas 

diariamente. A Nobre Par Maria informa que já foi procurada por conta dessa questão de 

lixo na rodoviária, isso precisa ser resolvido, na oportunidade procurei Pereira Presidente 

da Associação do Transporte Complementar, mais não consegui entrar em contato com ele 

infelizmente. O Nobre Par Ailton Tenório informa que se deparou, com essa mesma 

problemática, mais não procurei o Presidente da Associação, pois ele não é responsável 

pela limpeza do local, isso é de responsabilidade da Secretário de Obras, fui a procura do 

mesmo e o lixo foi imediatamente recolhido, não é uma resolução permanente, mais foi o 

que deu no pra fazer no momento. Sobre os contêineres, não acredito que seja a melhor 

medida, já ouve contêineres na cidade e o acumulo de lixo era grande no local, causando 

transtornos aos moradores do local. O Presidente pede a Comissão de Obra e serviços para 

que dirigem a Secretaria de Infraestrutura para tentar resolver essa problemática: O 

Vereador José Ailton Tenório Cavalcanti sobre essa questão do lixo me deparei uma 

situação terrível, Conjunto Santa Maria Madalena junta os Bairros próximos e empresários 

que depositam lixo no local tornando impossível transitar no local. Solicita do 

Superintendente da SMTT que seja feito uma lombada no Conjunto Sagrada Família na 

esquema da creche: O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos presentes. Solicita da 

Secretaria de Saúde informações sobre quais vacinas estão suspensas em nossa cidade, 

fui procurado por uma jornalista que precisa fazer essa matéria. Gostaria de parabenizar a 

Vossa Excelência pela sua postura a frente desta casa, sabemos que desta maneira iremos 

ter dias melhores para nossa cidade. Nós que fazemos oposição somos procurado para 

fazer denúncias, existe um cidadão que está vendendo terrenos em nosso município, é 

preciso que seja autorizados por esta casa todas as doações feitas no município, há 

rumores de que o terreno na antiga Praça Benon Maia Gomes teria sido vendido por 20 mil 

reais. Gostaria de solicitar do Secretário de Planejamento o Senhor Givanildo Gomes que 

informe a este poder, quais tramites está sendo usado para escolher quem vai receber a 

doação desses terrenos e como foi liberado a construção já em andamento na Praça Benon 

Maia Gomes: O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante solicita mais uma vez do Prefeito 

e do Secretário Sandro Couto, que seja resolvida a questão da construção do Mercado 

Público, bem como, seja resolvida a problemática do transporte das carnes, para que os 

marchantes possam trabalhar e garantir o pão de cada dia: O Vereador Elton Costa Acioli 

saúda a todos presentes. Sobre o lixão é um assunto complexo, as colheitas não são feita 

diariamente e quase impossível guardar lixo a semana inteira, pois é isso que vem 

acontecendo, a coleta de fato só está sendo feita uma por semana. Sobre o reajuste de 

salário do SAAE são bem rápido em solicitar, pedi por inúmeras vezes documentos dos 

tipos de folhas de pagamentos dentre outros e nunca fui atendido, antes de exigir melhorias 

a Autarquia te quem cumprir obrigações, nós precisamos de respeito. Gostaria de solicitar 

do SAAE que seja enviado a esta casa os nomes de todos os funcionários efetivos, 

comissionados e contratados, valores de salários e gratificações, extratos bancários 

mensais, qual o valor da receita e da despesa desta Autarquia, quais veículos alugados e 

qual valor é pago por eles. É injusto não sabermos como estão sendo gasto, o nosso 



imposto as taxas que pagamos todo mês, a população merece saber de tudo. O Presidente 

parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, quero deixar claro desde já que iremos cobrar, 

essa casa merece respeito, a população tem que ser respeitada. Não havendo mais orador 

nesta noite, 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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  Alan Elves Vieira de Oliveira   

Presidente  
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Sandro Jorge da Silva 

2º Secretario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


