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Aos vinte nove (29) dias do mês de outubro de 2018, Ata anterior aprovada por 

unanimidade, faltas justificadas dos vereadores Brunno Leonardo Veiga Lopes e Raphael 

José de Albergue Pedrosa, presentes os demais vereadores, constaram no expediente da 

semana e ordem do dia: Projeto de Lei nº. 172/2018 dispõe sobre o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) do Município de União dos Palmares/AL. Lido e encaminhado as 

comissões competentes: Moção de Aplausos do Vereador da Cidade de Frutal/MG Iverino 

François de Oliveira Vasconcelos para o Vereador/Presidente Jailson Vicente de Melo pelo 

esforços em encontrar os familiares do Senhor José Hilton Alves da Silva, com os quais 

tinham contato há mais de trinta anos: O Presidente agradece pela Moção que recebeu do 

Vereador da cidade Frontal/MG em agradecimento pelas informações fornecida para que 

fosse encontrado os familiares do Senhor José Hilton Alves da Silva, me sinto muito feliz 

em saber que pude ajudar, no encontro de familiares que não se viam há mais de 30 anos: 

O vereador Paulo Alves Cavalcante Neto salda a todos presentes, justifica a ausência na 

reunião passada, ouvindo a Ata da reunião anterior, falaram sobre as barracas de fogos, e 

informo que os bombeiros tem a função de liberar o Alvará de funcionamento, onde tem 

prazo de  um ano, até o termino desse prazo os bombeiros não podem retirar as barracas 

do local, só quem pode fazer esse tipo de mudança é a Prefeitura. Solicita do Secretário 

Geral Jandylson Vasconcelos explicação do porquê do atraso e pede ainda que seja 

enviado a esta casa o mais breve possível o Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o 

exercício de 2019, o prazo é até 31 de agosto, mais até o presente nada nesse sentido 

chegou em nossas mãos, isso atrapalha nosso trabalho, pois ainda existe todo um tramite 

a ser seguido com audiências públicas dentre outras coisas. Requer do Superintendente 

Carlos Basílio que seja explicado quais critérios estão sendo usado na reposição de 

lâmpadas na Zona Rural, pois existe uma pequena área no Sitio Pindoba II precisamente 

onde está localizada a Cooperativa COOPEVALE onde não está iluminado, mas alguns 

metros antes e metros depois sim a iluminação está perfeita, todos temos direito a 

iluminação pública, pagamos nossas taxas para recebermos o benefício. Aprovado: O 

Vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, informa a todos que em palestra com 

o Dr. Carlos Davi, o mesmo pediu que nós vereadores analisassem a necessidade de fazer 

um concurso público, na oportunidade essa foi uma das questões abordadas pelo 

Presidente da SENTPMUP Tita, peço que todos analisem tudo para que possamos tomar 

uma posição nesse sentido: O vereador Elton Costa Acioli salda presentes, sobre o Projeto 

da Lei Orçamentaria Anual partilho da mesma opinião não terei pressa alguma para aprovar 

qualquer coisa, pois é claro a falta de compromisso com esse parlamento. Sobre iluminação 

já cansei de cobrar, tem lugares que parece que são esquecido, a falta de prioridade é 

grande é difícil você ser eleito pelo povo e falar e parecer ninguém, mais não irei parar de 

cobrar é direitos do povo e fui eleito para isso: o Vereador Cicero Aureliano salda a todos 
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presentes, sobre o Orçamento, apesar de não ter ouvido o pronunciamento do Vereador 

Neto Cavalcante e a Prefeitura não ter cumprido sua parte em relação aos prazos, entendo 

que a população não poder ficar prejudicado por motivos internos, também é de obrigação 

desta casa cobrar, na minha opinião a Câmara está sendo muito pacifica, não estou aqui 

para prejudicar administração de ninguém, o Orçamento era para estar nessa casa desde o 

dia 31 de agosto, classifico isso como falta de responsabilidade, vamos tentar resolver essa 

questão. O Presidente informa que já foram feitas inúmeras cobranças ao Executivo sobre 

o Orçamento, mais até o momento não chegou nada nesse sentido nesta casa. O Vereador 

Cicero Aureliano, sobre a taxa de esgoto e tarifa de agua, na oportunidade não votamos no 

aumento, de imediato o Prefeito baixou um Decreto aumentando, que até chamei de Decreto 

da miséria, nos, eu e os vereadores Alan Elves e Ailton Cavalcante entramos na Justiça 

contra tudo, hoje a população paga um preço altíssimo por um serviço que não é fornecido, 

da mesma forma é a taxa de iluminação pública, nunca quis prejudicar as matérias que 

chegam nesta casa, pelo contrário, quero o crescimento da nossa cidade, peço que mesmo 

com o descaso do Executivo, tentemos aprovar o Orçamento até o mês de dezembro: O 

Vereador Manoel Messias da Silva salda a todos presentes, após ouvir todos fico 

preocupado com atuação de algumas secretarias, lamento muito pelo o que está 

acontecendo, a secretaria de iluminação pública tem subsidio próprio, quando pagamos 

temos direito, precisamos nos unir e rever esse conceito, pois está se tornando uma 

situação triste, o cidadão paga porque existe uma necessidade dos serviços. O Vereador 

Ricardo Praxedes ressalta que o pronunciamento do Nobre par toca num ponto crítico, em 

2018 veio três milhões trezentos e oitenta mil reais de recurso para iluminação pública, o 

Secretario da LUZUP Macarrão na oportunidade falou que com 30 ou 40 mil reais ele faria 

todas as reposições necessárias, é muito grave o que está acontecendo, é uma falta de 

respeito do Prefeito com a população. O Vereador Neto Cavalcante falou que concorda em 

partes com o pronunciamento do Nobre par Ricardo, discordo da parte em que a culpa é só 

do Prefeito, o Secretario da LUZUP Macarrão também é culpado, pois quando o recurso 

chega ele assina recebendo, tem que saber explicar para onde está indo o resto do dinheiro, 

ele é conivente, lá na frente ele também irá responder pelo dinheiro que está sendo gasto, 

se não quiser o cargo entregue, mais está falando de coisas em que o responsável, é no 

mínimo irresponsabilidade da parte dele. O Vereador Ricardo Praxedes realmente Vereador 

Neto Cavalcante concordo com suas indagações, pois as reposições são feitas pelo 

Secretário de Infraestrutura, ele tem que responder também, o mesmo é responsável pela 

pasta de iluminação pública. O Vereador Caju concorda com todas e pergunto se for de 

acordo, sugiro convocarmos o Superintendente da LUZUP Macarrão a vir a esta casa 

esclarecer para onde está indo o dinheiro da iluminação, é o mínimo que devemos fazer 

para esclarecer tudo para população. O Vereador Alan também opina sobre o assunto em 

pauta e lembra que veio um Projeto a esta casa, criando a Superintendência da LUZUP, 

mais o mesmo ficou só no papel, parabenizo a todos que indagaram esse assunto, 

realmente é necessário que seja feito algo para resolvermos essa situação. O Vereador 

Manoel Messias conclui que seja oficializado o Superintendente da LUZUP pedindo que o 

mesmo informe qual a data que o Sitio Boa Vista será iluminado. Requer da LUZUP que seja 

refeito o sistema de Iluminação da Rua Mario Gomes na Cohab Velha. Aprovado: O 

Vereador Neto Cavalcante sobre notícias boas, hoje tive a oportunidade de participar do 

Fórum Estadual da Educação de Jovens e Adultos, gostaria de parabenizar a Professora 

Sonia Vianna Coordenadora do Projeto para Jovens e Adultos, tive a grata felicidade de 

saber que União dos Palmares é uma das maiores cidades do Nordeste na capacitação de 



jovens e adultos, o número de estudantes passou de 800 para 2.000 alunos, esse foi um 

dado levantado pela palmarina que muito nos orgulha Dr. Abdzia, hoje Coordenadora do 

Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos no estado, esse trabalho não tem vínculo 

nenhum com secretarias, são pessoas da UFAL que discutem os avanços dos estudantes, 

hoje segundo dados a procura desta forma de ensino é mais procurada pelos jovens, onde 

nos deixa satisfeitos, temos que parabenizar quando se consegue progresso: O Vereador 

Elton Costa comunica que o número para entrar em contato com o Motorista da ambulância 

é 993969593, agradeço a todos pelo carinho que estão tendo comigo após o Projeto da 

ambulância, dentro das minhas possibilidades estarei disponibilizando a mesma para 

atender a todos: A Vereador Maria Gomes da Silva salda a todos presente, observando a 

fala de todos gostaria de dizer que, concordo com tudo falado nessa noite, já falei aqui 

algumas vezes que o Secretariado do Prefeito é fraco, pois venho dizendo que o povo gosta 

de ser bem atendido, já disse pessoalmente ao Prefeito, agradeço a ele por tudo, afirmo ele 

é uma pessoas maravilhosa, o que está acontecendo é que a mentira rola solta e atrapalha 

a todos nós, quer subir ou melhorar de vida ande com a verdade, Deus protege quem anda 

com a verdade: 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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