
ATA DA 30 TRIGÉSIMA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2017-2018 
 

Aos um (01) dias do mês de outubro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, faltas 

justificadas dos vereadores Alan Elves Vieira de Oliveira, Almir Belarmino da Silva, Brunno 

Leonardo Veiga Lopes, Elton Costa Acioli, José Lourenço da Silva e Raphael José Albuquerque 

Pedrosa, presentes os demais vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: 

Comunicado nº. CM035095/2018 PDDE Escola Padre Donald Robert Macgillivray valor 5.436,00: 

Comunicado nº. CM035093/2018 PDDE Escola Dr. José de Medeiros Sarmento valor 1.359,00: 

Comunicado nº. CM035096/2018 PDDE Escola Pedro Candido da Silva valor 747,00: Comunicado nº. 

CM035087/2018 PDDE Escola Antônio Gomes de Barros valor 5.274,00: Projeto de Lei nº. 171/2018 

dispõe sobre alterações de Artigos e Parágrafos da Lei 1.123/2018. Lido e encaminhado as 

comissões competentes para pareceres: O vereador Paulo Alves Cavalcante Neto pede que suas 

Emendas modificativas e Supressiva ao Projeto de Lei nº. 136/2018 que dispõe sobre alterações de 

parágrafos, alíneas, incisos e revogação de artigos da Lei 1.060/2006 seja retirada da pauta devido 

a falta de quórum suficiente para aprovação da matéria. O Presidente informa que o Projeto irá ser 

retirado da pauta, pois só tem nove vereadores de forma que não dar para aprovações das matérias: 

Facultada a palavra o Vereador Cicero Aureliano salda a todos presentes e informa que na próxima 

segunda feira irá acontecer outra reunião com Benedito de Lyra, Dr. Rafael e Ricardo de forma que 

irá se ausentar da reunião, quero deixar claro a alegria e satisfação de fazer parte deste parlamento 

já tenho outras legislaturas, mais essa é a que me sinto mais honrado, tenho acompanhado os 

trabalhos de todos e sei que a luta pelo município é grande, todos estão de parabéns, nesta 

legislatura todos tem ido além em busca de progressos, tenho orgulho em ser político, fico muito 

feliz quando vejo as conquistas dos amigos dos nossos parlamentares, temos que mais sim, tudo 

tem corrido de forma favorável, as pessoas precisam saber do trabalho do trabalho do legislador, 

estão todos de parabéns. Na reunião com Benedito de Lyra e Dr. Rafael fiz reivindicações para 

nossa cidade, se tudo der certo irá custar para o Governo mais de 11 bilhões de reais, onde haverá 

de resolver o problema de abastecimento de agua e esgoto em nossa cidade. Forma discutidos os 

assuntos: Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, Ampliação da Rede Coletora de Esgoto 

e a Construção de uma Nova Estação de Tratamento, depois de tudo exposto foi definido que o 

inicio do estudo para criação da Nova Estação de Tratamento será iniciada a partir de 01 de outubro. 

Já fui informado que os técnicos vieram para cidade fazer a topografia dentre outras coisas nesse 

sentido, hoje quero dividir com todos nesta casa, pois essa conquista é de todos. Quero agradecer 

em nome de todos deste parlamento, bem como em nome de toda a população aos senhores 

Benedito de Lyra, Diretor Nacional Napoleão, Dr. Ricardo e o Dr. Rafael pelo atendimento do nosso 

pedido de melhorar o abastecimento de agua e a rede de esgoto em nossa cidade. Hoje nesta casa 

quero parabenizar os Vereadores Neto Cavalcante e Sandro Jorge pela conquista com os tratores 

e os poços artesianos, fiquei muito feliz quando soube da notícia, é muito gratificante ver o 

desempenho dos senhores, todos desta legislatura estão de parabéns: O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto salda a todos presentes, quero agradecer ao Nobre Par Tita pelas sinceras 

palavras, pois sabemos que por mais que todos tenham se empenhado é notório que está 
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legislatura tem algo diferente, tenho observado críticas, é difícil filtrar as informações repassadas, 

aqui ninguém é forte sozinho, quero agradecer a todos, mais em especial aos que estavam 

presentes quando fomos pedir benefícios para nossa cidade, temos que plantar e depois colher, 

não costumo mostrar minhas conquistas, mais as informações tem que serem repassadas, foram 

tratores e poços artesianos que conseguimos, temos ainda a possibilidade de fazer mais poços, 

tudo isso para melhorar a qualidade de vida da nossa população, tudo sem depender do executivo, 

temos que buscar melhorias independente de apoio, criticas sempre tem, mais não devemos 

desanimar por conta disso, conseguimos também progressos na regularização de terrenos no 

INCRA, para que desta forma as pessoas não sejam obrigadas a participarem de manifestos com a 

desculpa de perder suas terras, graças a política, o Senador Benedito de Lyra indicou o Senhor 

Cesar Lyra para a Superintendência do INCRA, homem pronto para trabalhar, está agilizando tudo 

já fez 90% da regularização de terras em Branquinha, algumas aqui em União dos Palmares e várias 

outras cidade em Alagoas já estão regularizadas, o que me deixa mais feliz é que é notório que não 

é proposta política, senti firmeza e estou vendo resultados, quando fazemos progressos ninguém 

nota, essas conquistas só nos motiva a seguir em frente em nossos trabalhos. Gostaria de pedir 

encarecidamente a imprensa que divulgue a Emenda feita ao Código Tributário, onde isenta várias 

pessoas que se enquadra nas regras do pagamento de IPTU, pois recentemente pedi a Prefeitura 

um levantamento das pessoas que já foram beneficiadas e apenas 4 tinham ido à procura do seu 

direito, acredito que isso é por falta de informação, peço o apoio de todos na divulgação da 

informação. Quero partilhar aqui o prazer e a tristeza ao mesmo tempo que tive hoje pela manhã, 

recebi uma ligação de uma moradora que estava com um parente no Corredor do HGE, graças ao 

Deputado e amigo Bruno Toledo tenho um acesso no HGE, fui ajudar essas pessoas, o desprazer é 

que não deveria ser assim, todos deveriam ter o mesmo acesso, é desumano aquela situação da 

Ala Vermelha e do Corredor do HGE, citei o caso apenas para que todos possam entender como 

funciona as coisas, me senti mal em tudo aquilo é constrangedor e desumano: O Vereador Emanoel 

Gomes Balbino salda a todos presentes, quero agradecer ao Prefeito Kil pelo atendimento do pedido 

de ambulância no Distrito do timbó. Solicita da Secretaria de Educação que seja vista a reabertura 

da Escola Manoel Bernardo de Mendonça localizada no Sitio Riacho do Curtume, é difícil a situação 

e mesmo com a locomoção o acesso é difícil e perigoso na localidade: O Vereador Sandro Jorge 

salda a todos presentes, quero agradecer ao Vereador Tita pelo reconhecimento do nosso trabalho, 

é fundamental esse reconhecimento, quero agradecer aos Superintendente do INCRA Cesar Lyra, 

Superintendente Regional da CODEVASF Antônio Nelson e ao Deputado Benedito de Lyra pelo 

apoio dado na conquista dos tratores e dos poços artesianos, hoje o sentimento é de gratidão. 

Quero parabenizar o Deputado Max Beltrão, o mesmo foi um dos deputados que mais trouxe 

recursos ao nossos município. Solicita a presença do Secretário de Planejamento Givanildo Gomes 

informações acerca de uma obra que está sendo feita ao lado da Escola João Costa, pois fui a 

procura de informações e ninguém até o momento sabe informar nada a respeito, ou essa 

informação seja enviada a esta casa através de oficio. Os benefícios conseguido é preciso que as 

associações estejam em dia, para tudo possa vir a ser conquistado, com a Graça de Deus estamos 

sendo recompensado, não sou de divulgar minhas ações e sou cobrado por isso, é gratificante esse 

carinho de todos: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes, quero agradecer as palavras 

do Vereador Tita e parabeniza-lo pelo Projeto que o Nobre está buscando, todos aqui tem 

trabalhador é gratificante participar desta legislatura, somos políticos, porem temos que aproveitar 

oportunidades, estamos aqui para lutar pelo povo. O Vereador Neto esclarece que antes que os 

comentários surjam, quero deixar claro que não estamos fazendo política, pelo contrário, temos 

que tentar mudar essa regra de fazer política com recursos públicos, não quero citar nomes, mais 

a pratica é comum em nossa cidade e isso tem que acabar. O Vereador Manoel Messias volta a 

tribuna e agradece a todos vereadores, estão trabalhando em busca de benefícios para o povo, 

temos que nos empenhar independente de apoio político: A Vereadora salda a todos presentes, 

ouvindo todos, quero apenas agradecer a Deus por todos aqui, sou abençoada, consegui juntar 



grupos de apoio a mulheres, juntas conseguimos 10 maquinas de costura, venho ensinando é muito 

gratificante ver o desenvolvimento de todas, quero agradecer a comunidade, pois todas nós 

estamos nos esforçando, entre costuras e bordados tenho ensinado tudo que sei, estou fazendo 

doações na medida em que todas vão aprendendo, estão todos de parabéns: O vereador Ricardo 

Praxedes salda a todos presentes e parabeniza o vereador Tita pela conquista, não foi uma 

conquista apenas sua, mais de todos nós palmarinos ganhamos, quero parabenizar ainda os 

Vereadores Neto Cavalcante e Sandro Jorge pela conquista dos tratores e os poços artesianos. 

Quero ainda informa que em reunião com o Deputado Max Beltrão, o mesmo falou que fez Emendas 

e que irá cobrar resultados de suas matérias. Solicita do Gerente do Banco do Brasil informações 

acerca de convênios que o município tem, tenho informações que estes convênios juntamente com 

Brasília tem um Portal de transparência em conjunto com os Ministérios que fizeram as doações, 

onde tem informações precisas sobre tudo que foi gasto: 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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