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Aos cinco (05) dias do mês de novembro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, 

faltas justificadas dos vereadores Alan Elves Vieira de Oliveira e Cicero Aureliano, presentes os 

demais vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 303/2018 da 

Secretaria de Assistência Social em resposta ao Ofício nº. 198/2018 de autoria da Vereadora Maria 

José Gomes da Silva, informa que não é de competência da Secretaria de Assistência Social 

doações de cadeiras de rodas e de banho conforme a Resolução nº. 39 de 09 de dezembro de 2010 

no seu Artigo 1º: Ofício nº. 255/5ª SR, informa que foi firmado o Termo de Compromisso com o 

Município de União dos Palmares, para execução das obras de pavimentação e paralelepípedo de 

ruas no município de União dos Palmares/AL, na área de atuação da 5ª SR no valor de 1.000.000,00 

correspondente a participação financeira da CODEVASF, conforme plano de trabalho, com prazo 

de vigência de 24 meses: Projeto de Lei nº. 175/2018 que estima a recita e fixa despesa do 

Orçamento Anual do Município de União dos Palmares para o exercício financeiro de 2019. Lido e 

encaminhado as comissões competentes: Requerimento do Vereador Elton Costa Acioli, requer que 

seja Convocado a esta casa de lei o Superintendente da LUZUP Carlos Correia Basílio (Macarrão) 

para esclarecer alguns problemas sobre iluminação pública. Aprovado com abstenção dos 

vereadores José Lourenço e Emanoel Gomes Balbino: o Presidente informa que o Major Cavalcante 

e o Sargento Alex serão os convidados da noite, onde será explicado assuntos referentes as 

barracas de fogos, serão explicado ainda pontos da Lei onde impede o comercio de produtos 

inflamáveis em geral, convida os mesmos a fazerem parte da Mesa, tudo conforme foi solicitado 

pelo Vereador Ailton Tenório. Informa ainda que diante aprovação do Requerimento do Vereador 

Caju, o Superintendente da LUZUP Carlos Basílio (Macarrão) será convocado a comparecer a esta 

casa na próxima segunda feira, para esclarecer fatos referentes a iluminação pública: O Vereador 

José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos presentes e agradece a presença do Major Cavalcante 

e do sargento Alex, lembra que em oficio enviado aos mesmos esclarecerão alguns pontos sobre 

as barracas de fogos. Gostaria também de informações sobre as taxas que irão ser cobradas para 

o Corpo de Bombeiro. Eu mesmo tinha algumas dúvidas, hoje não existem mais, mais isso devidos 

há algumas explicações referente ao assunto: O Major Cavalcante saúda a todos presentes nesta 

noite e agradece pela oportunidade de esclarecer alguns pontos sobre a segurança de todos, hoje 

em especifico sobre a venda de fogos, sabemos que o Corpo de Bombeiro tem o dever de alertar e 

proteger toda a população, somos sabedores também que, várias famílias dependem dessa venda 

de fogos para suprir suas necessidades, porem segundo as nossas leis vigentes, a venda de fogos 

em lugar improprio é encarada como uma atividade de perigosa, portanto por se tratar de uma 

atividade de risco precisa de regras, sendo da obrigação do Corpo de Bombeiros fiscalizar, foram 

reunidos todos que dependem da venda de fogos, onde ficou acordado que os fogos iriam ser 

comercializados nas barracas feitas pelo município por um período de 40 dias. Entendemos as 

dificuldades, mais a Lei é clara, não é apenas a segurança de quem comercializa, mais também de 

todas as pessoas que circulam próximo ao local, a Secretaria de Administração juntamente conosco 

estamos tentando trazer uma solução viável para tudo que está acontecendo, precisamos manter a 

segurança de todos. Reafirmo mais uma vez. Que de acordo com a Lei e suas normas, não seria 

apropriado a comercialização nem para os 40 dias de funcionamento nas barracas construídas, a 
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ideia foi aceita na época em consenso com todos devido ao período junino, onde a procura pelo 

produto aumenta, informa ainda que em reunião com os donos das barracas ficou acordado que o 

período de vendas iriam ser apenas de 40 dias. Quero aqui deixar claro que amanhã estarei 

protocolando nesta egrégia casa uma resposta oficial sobre o que foi solicitado, juntamente com 

as Leis que regem o assunto: O Vereador Ailton entende perfeitamente tudo aqui exposto, mais no 

local não estão ficando produtos, mais sim embalagens tipo amostras, dessa forma os vendedores 

podem permanecer nos locais que estão. O Major Cavalcante esclarece que não há possibilidade 

que isso aconteça pelos motivos de segurança que se estendem a qualquer local, se torna ainda 

mais perigoso armazenar produtos inflamáveis em residências ou qualquer lugar que venha trazer 

riscos a terceiros: A Vereadora Maria José Gomes saúda a todos presentes e sugere a todos que 

se unam para encontrar um lugar apropriado para eles venderem seus fogos sem mais problemas: 

O Vereador Neto Cavalcante saúda a todos presentes. Sugere que seja criado uma comissão para 

resolver essa questão, vamos procurar um lugar apropriado, já houve muitas conversas, estamos 

precisando de pratica, vamos encontrar uma solução plausível para essa situação. O Major 

Cavalcante responde que entende todas as colocações, é necessário um estudo analisando a Lei, 

coloco um corpo técnico dentre outros para instruir tudo, mais para isso acontecer é necessário 

um compromisso de todas as autoridades do município: O Vereador Elton Costa Acioli saúda a 

todos presentes, precisamos resolver essa situação de uma vez por todas, estranho muito haver 

liberação de outro lugar aqui na cidade que cumpra as necessidades exigidas por lei: o Presidente 

convida o Senhor Aparecido dono de uma das barracas para fazer uso da palavra. O Senhor 

Aparecido saúda a todos presentes nesta noite e agradece a oportunidade, gostaria de saber do 

Major Cavalcante o porquê em outras cidades existem Bazar de Fogos próximos a lugares públicos, 

aqui em União também existe lugares que vendem e não está havendo fiscalização nesses lugares, 

sou um pai de família, estou apenas tentando ganhar o pão de cada dia. O Major Cavalcante 

responde que, louvo sua força para trabalhar, mias peço encarecidamente que sua posição seja 

repensada, pois a sua postura coloca terceiros em perigo, a segurança de todos deve ser levada 

em consideração: O Vereador Brunno Lopes saúda a todos presentes, precisamos resolver o mais 

rápido possível, existe a TAC que na minha opinião seria uma forma mais rápida de resolver no 

momento. O Major Cavalcante esclarece que para existir uma TAC – Termo de Ajuste de Conduta é 

necessário reunir todas as autoridades da cidade e seja definido responsabilidade e regras dentre 

outras coisas: O Vereador Neto Cavalcante pede que seja esclarecido o assunto sobre as taxas do 

Bombeiros, pois é um assunto que vem repercutindo muito e todos estão curiosos para saber o que 

realmente significa. Entendendo tudo que aqui foi exposto, quero deixar claro que temos Leis que 

precisam ser cumpridas, o assunto discutido hoje sobre as barracas de fogos abrange vários 

pontos críticos, onde dever ser considerados todos, não representamos apenas uma ou duas 

pessoas, mais sim toda uma população, temos que encontrar uma forma de ajudar e proteger a 

todos seguindo nossas Leis. O Major Cavalcante esclarece que a taxa dos Bombeiros já existe 

desde 2003, é cobrada em vários municípios, aqui em União dos Palmares será apenas regularizada, 

pois entendíamos que pelo o fato de não existir sede do Corpo de Bombeiro na cidade não deveria 

ser cobrada, hoje essa realidade é diferente, a taxa será anual custando entorno de 15 a 20 reais por 

pessoa, tudo irá ser direcionado exclusivamente para o Corpo de Bombeiro e será usado em 

melhorias e construção de novas bases: O Presidente informa que juntamente com os Vereadores 

formará uma comissão para junto ao Prefeito tentar resolver essa questão, somos sabedores que a 

situação por emprego na cidade não é fácil, temos que nos ajudar. Quero agradecer a presença do 

Major Cavalcante e do Sargento Alex, entendemos que existe uma vontade de todos em resolver o 

caso, mais existem Leis e precisam ser cumpridas. Sempre que alguém chega a esta casa com um 

problema, todos os 15 vereadores brigamos pelas causas de todos, defendemos o povo palmarino 

sempre, acredito que continuará da mesma forma até o fim do nosso mandato. Quero agradecer 

também a presença do amigo Aparecido: O vereador Neto Cavalcante agradece ao Major Cavalcante 

pelos esclarecimentos. Quero aqui expressar minha tristeza pela substituição do Sargento Alex na 

Defesa Civil, entendo que entender que não se trata de uma Pasta burocrática, espero que tudo 



melhore, e que o povo palmarino não perca com isso. Que desde já convidar a Imprensa e a todos 

presentes para uma reunião que irá acontecer amanhã no Auditório da Prefeitura, onde irá ser 

apresentado uma possível Cooperativa, que deixará de ter contratados para ter cooperadores, não 

entendo ainda como é o funcionamento, mais amanhã irá ser explicado nesta reunião, irei analisar 

como funciona tudo, pois temos que lutar pelos direitos de todos. Peço ao Presidente juntamente 

com a Mesa Diretora que peça oficialmente informações sobre essa Cooperativa, para que não 

aconteça o mesmo quando essa casa estava a um pé de discussões e debates sobre as tarifas e 

taxas do SAAE e sem nenhuma explicação o Prefeito baixou um Decreto aumentando tudo: O 

vereador Elton Costa Acioli, sobre a taxa de Bombeiro acho indevida a cobrança, pois já pagamos 

muitos impostos, a importância do Corpo de Bombeiro é indiscutível, o Governo deveria arcar com 

tudo. Sobre a Cooperativa é absurdo, tira totalmente a possibilidade de ser realizado um concurso 

público, isso é mais uma forma de driblar os direitos dos trabalhadores, temos que fiscalizar, não 

se pode admitir que essas coisas sejam feitas em nosso município, o executivo mostra que não tem 

respeito nenhum com o legislativo. Esclarece que o motivo de ter convocado o Superintendente da 

LUZUP e simplesmente porque não temos respostas de nossas matérias. Quero desde já informa 

que por conta do atraso de 65 dias da LOA, não terei pressa alguma para aprovação, pois temos 

que analisar minuciosamente tudo, de forma que não aceitarei cobranças, pois os atrasos não 

partiram do Poder Legislativo: O Vereador Manoel Messias saúda a todos presente, parabeniza a 

todos que fizeram seus pronunciamentos em prol da população. Quero ainda expressar minha 

preocupação sobre a Cooperativa, porem convido todos para participar e poder entender tudo de 

fato, daí poderemos falar com propriedade sobre tudo. Quero informar a todos sobre um problema 

que vem acontecendo na Rua Presidente João Batista Figueiredo, onde a agua retorna pelo esgoto 

dentro das casas. Requer do Diretor do SAAE que seja solucionado a questão do esgoto que retorna 

dentro das residências no Rua Presidente João Batista Figueiredo. Aprovado: O Vereador Emanoel 

Messias da Silva, quero reforçar o convite a todos para participarem da reunião amanhã no auditório 

da prefeitura. Requer do Secretário da LUZUP que seja reestabelecimento a iluminação da Praça 

Brasiliano Sarmento e que seja colocado mais postes e lâmpadas de Led. Aprovado: 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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