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Aos doze (12) dias do mês de novembro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, faltas 

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

Leonardo Veiga Lopes e José Lourenço da Silva, presentes os demais vereadores, constaram no 

expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 028/2018 – 3ºGBM responde oficialmente sobre a 

proibição de permanência de barracas temporárias de venda de fogos. Orientamos que que aqueles 

comerciantes que queiram da continuidade a venda de fogos de artifícios de forma permanente 

devem providenciar a regularização de um ponto comercial fixo e que atenda aos requisitos de 

segurança, sugere ainda que seja elaborado e aprovado um Projeto de Segurança Contra Incêndio 

e Pânico – PSCIP dentro do que estabelece a legislação. Ofício 160/2018 em resposta ao Oficio nº. 

195/2018 que solicita a abertura da Escola Bernardo Mendonça localizada no Sitio Riacho do 

Curtume, atualmente anexo III da Escola Pedro Pereira da Silva. Informa que o fechamento da Escola 

Bernardo Pereira não trouxe prejuízo para as crianças matriculadas, e sim melhores condições para 

garantia dos direitos das mesmas. Informa ainda que em 2019 serão reabertas as matriculas para 

comunidade onde fica localizada a Escola em questão, diante da recepção de matricula em número 

suficiente, que não comprometa a qualidades do ensino das crianças, certamente a referida escola 

retomará suas atividades: Despacho nº. 1025.0008.660/18 em resposta ao Oficio nº. 200/2018 do 

Vereador Ailton Tenório, onde o mesmo solicita a construção da represa. Já é de interesse deste 

Poder Executivo a conclusão desta obra e, o mais breve possível estaremos retomando as obras 

no local: Despacho nº. 1031.0008.660/18 resposta ao Ofício nº. 205/2018 do Vereador Brunno Lopes, 

informa que já foi enviado a esta casa Legislativa o Projeto de Lei nº. 175/2018, onde repercute a 

informação solicitada: Indicação nº. 06/2018 do vereador Neto Cavalcante, indica ao Gestor 

Municipal, o Deputado Federal Max Beltrão e Deputado Estadual Brunno Toledo que sejam 

implantados o Sistema Eletrônicos de caixas 24 horas em nossa cidade. Precisamos. Precisamos 

de informações básicas, sem contar que o recebimento de contas atrai violência, já tivemos algo 

parecido no passado e não deu certo, sem falar que pagar as contas nas agencias bancaria facilita 

a vida dos consumidores, hoje praticamente todas as contas são pagas online. Aprovada: 

Requerimento nº. 004/2018 de autoria do Vereador Neto Cavalcante, requer do Diretor do SAAE 

informações sobre comentários o encerramento do Contrato com a Caixa Econômica Federal e essa 

Autarquia, no sentido que com esse encerramento, aquela instituição financeira não mais receber 

contas de agua do SAAE. Diante de todos os transtornos que nós palmarinos temos 

constantemente, exponho a ideia dos caixas 24 horas, onde irá melhorar os atendimentos, em 

conversa com o Ex-Vereador Antônio Aragão o mesmo mencionou essa solução, fui estudar e me 

inteirar sobre tudo, constatei que todas as Empresas estão migrando para o Caixa 24 horas, porque 

todas se trata de todas as redes bancarias em um único lugar, deixando os serviços mais práticos 

e rápido. Aprovado:  O Presidente pede que o Superintendente da LUZUP o Senhor Carlos Basílio 

se pronuncie respondendo a convocação do Vereador Elton Costa Acioli: O Superintendente Carlos  

Basílio saúda a todos presente, hoje estou nesta casa legislativa para responder a convocação do 

Vereador Elton Costa Acioli, responderei as perguntas de todos presentes de acordo com o meu 

conhecimento sobre o assunto indagado: O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos, hoje quero 

agradecer ao Nobre Carlos Basílio mais conhecido como Macarrão, pela presença nesta noite. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Chegou até a mim a informação que o valor arrecadado pelo município foi de três milhões e noventa 

mil reais, tive a informação vinda do Vice-Prefeito que você na qualidade de Superintende falou que 

se chegasse em suas mãos 90 mil reais mensal você deixaria a cidade pronta e iluminada, a 

preocupação é para onde está indo esse dinheiro arrecadado. Sua Secretaria tem verba própria. 

Existe alguma Licitação para aquisição de materiais, queremos saber como funciona a sua 

secretaria. O Superintendente responde que, quando assumi mais ou menos em fevereiro ou março 

de 2018, não respondo pela finanças, toda essa parte é respondida pela SIGIP, onde existe um 

Consorcio, minha parte é solicitar materiais diante de estudo feito, esses pedidos são efetuados 

mensalmente, tenho sido atendido em tudo que solicitei até o momento, são feitos colocações de 

braços, de redes onde não existe, reposições e substituições de lâmpadas dentre outros serviços. 

Primeiro faço um relação de quais materiais irei precisar no mês, em seguida o Gestor oficializa 

este pedido assinando e enviando para SIGIP, em seguida os materiais é enviado para minha 

secretaria, tudo é feito entre mim na qualidade de Superintendente e o Gestor Municipal, depois é 

contatado o Presidente da SIGIP o Senhor Djalma: O Vereador Manoel Messias saúda a todos 

presentes, pergunta ao Superintendente Macarrão, qual o critério é usado para atender nossa 

solicitação. O Superintendente responde que esses atendimentos não são feitos de imediato, 

porque trabalhos por bairros, de modo que não podemos deixar um bairro para atender outro, faço 

o possível para atender a todos, mais é complicado responder essas solicitações, pois não temos 

alguém que faça os trabalhos administrativos em nossa Superintendência, todos que trabalham vão 

a campo diariamente: O Vereador Neto Cavalcante parabeniza o Superintendente macarrão pela 

presença nesta e pela sinceridade em suas respostas, quero parabeniza-lo ainda pelos trabalhos 

realizados em nossa cidade, temos substituições para lâmpadas de LED. Sobre sua resposta onde 

nossas matérias não são respondidas por falta de pessoal, sugiro que peça alguém do Gabinete do 

Prefeito, tem muita gente sobrando lá. Fiquei feliz em saber que a Rua da Ponte em prazo de dias 

estará toda iluminada, quero lhe parabenizar também. Fiz três requerimentos a sua Secretaria, onde 

fui atendido em dois, faltando apenas o Organograma de como é feito, se existe um número que 

possa ligar quando precisar da reposição ou se alguém da sua secretaria faz rondas noturnas para 

ver onde precisa de reposição, quero saber ainda se tem algum Projeto que irá ser realizado. O 

Superintendente Macarrão responde que, tenho uma equipe pequena, composta por 4 eletricistas 

efetivos, 2 ajudantes e 1 motorista, meu filho e eu, totalizando 9 pessoas, temos trabalhado muito, 

existe sim um projeto onde na medida do possível será mudado os postes da Praça Brasiliano, 

serão colocados também luminárias em LED de dois módulos, espero que tudo seja feito até o natal, 

serão feitos também outras coisas. Temos dois números para contato 3281-5422/991182105: O 

Vereador Cicero Aureliano saúda a todos presentes nesta noite e parabeniza o Superintendente 

Macarrão pela presença nesta casa, sei do seu trabalho, como também sei da sua competência e 

transparência, sabemos que existe a SIGIP que é uma caixa preta, mais irei descobrir tudo ainda 

sobre essas finanças, quero parabenizar a todos da sua equipe. Reafirmo que sobre a SIGIP um dia 

descobrirei esse segredo sobre finanças, fizemos audiência pública, tentamos de tudo e nada foi 

esclarecido no passado, precisamos de transparência temos que descobrir o que vem acontecendo 

em nosso município: O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos presentes, sobre a 

LUZUP e sua administração não tenho críticas a fazer, pelo contrário quero parabenizar o Macarrão 

pelos trabalhos que você e sua equipe vem realizando, em todos os meus pedidos fui atendido. 

Sobre a SIGIP, achei que quando foi criada a LUZUP em União a mesma iria ser extinta, mais pelo 

que entendi foi o contrário, gerou mais despesa ainda ao município. O vereador Neto Cavalcante 

explica que a LUZUP não tem dotação financeira própria, espero que no Orçamento para 2019 seja 

mudado isso. O Superintendente Macarrão agradece pelas palavras de apoio, gostaria de informar 

também que estamos recebendo críticas e reclamações, mais quando chegamos no local as 

informações não tem procedência, estamos fazendo também mudanças das lâmpadas e a qualidade 

das são diferentes, gera insatisfação de alguns moradores, mais só faço a mudança quando as 

lâmpadas estão queimadas, para que não haja desperdício de material: O Presidente agradece a 

presença do Superintendente Macarrão, esclarecer fatos que até hoje só tínhamos ouvido 



comentários. Temos esclarecimentos e fatos reais, todos merecem atenção, venho presenciado o 

se esforço e de toda sua equipe: O Vereador Elton Costa saúda a todos presentes, minha 

convocação foi apenas para atender os anseios de todos, entendo que Vossa Senhoria não trate de 

da parte financeira, mais sei também que o mesmo tenha noção dos valores de materiais que são 

solicitado mensalmente, acredito que ao assinar o recebimento de materiais conste valores, é muito 

admirável que o Prefeito trate diretamente de um assunto desse, acredito que essa lista não seja 

assinada às cegas sem nenhum valor, existem também pessoas que compõem a equipe, gostaria 

de saber quais os valores de salários e quanto o senhor recebe em materiais mensalmente. O 

Superintendente Macarrão responde que, sobre o Prefeito quero deixar claro que não é o Prefeito, 

sou eu, faço a lista e o Prefeito analisa autorizando a compra, sobre valores de materiais, não se 

trata de materiais baratos, tem mês que é necessário em torno de 60, 70 ou até 102 mil reais em 

materiais, acredito que essas informações de milhões seja num geral do valor arrecadado, não 

tenho conhecimento de todos esse valor, existem também os parcelamentos. Quero deixar claro 

que não tenho conhecimento de qual valor total é repassado para SIGIP, esse tipo de informação 

não é da minha competência, é pago uma taxa mensal a SIGIP de 12 mil reais, onde temos direitos 

a todos os serviços ofertados, tais como advogados, caminhões e outros, todo processo 

burocrático dentre outros serviços é enquadrado nesse valor mensal, estamos respondendo por 

várias multas da Eletrobrás, quem responde é o município: O vereador Emanoel Gomes Balbino 

Saúda a todos presentes, hoje quero apenas parabenizar o Superintendente Macarrão, venho 

acompanhado o seu trabalho e agradeço pelo esforço de todos, sei que se tivesse uma equipe maior 

certamente os trabalhos seriam executados mais rapidamente, temos visto algumas cobranças, 

mais tudo tem sido feito com muito esforço: A Vereadora Maria José Gomes saúda a todos, sobre 

a convocação do Superintendente Macarrão achei bom, pois precisávamos de alguns 

esclarecimentos, em relação a sua equipe trata-se de uma equipe pequena é impossível atender a 

toda população, você precisa de mais condições de trabalho, és um home trabalhador e sei que, se 

você tomasse conta do dinheiro iria prestar conta sempre que necessário: O Vereador Ricardo 

Praxedes, gostaria de lembrar que no início o Prefeito estava querendo mudar várias coisas, hoje 

quase nenhuma mudança foi realizada, vemos apenas o dinheiro sendo gasto entre os seus 

familiares, só na LUZUP chegou três milhões e noventa mil reais, saiu na contabilidade, hoje eu 

digo Macarrão, tome cuidado, pois quando chegar as punições irá sobrar para você que está a frente 

de tudo como já aconteceu outras vezes, é preciso muito cuidado. Quero parabenizar você pelos 

trabalhos que vem sendo realizados: O Vereador Sandro Jorge saúda a todos presentes e 

parabeniza o Superintendente Macarrão pelas explicações nessa noite e também pelo excelente 

trabalho à frente da LUZUP, na minha opinião quem deveria ser Convocado seria o representante 

da SIGIP, quero mais uma vez lhe parabenizar: O Vereador Neto Cavalcante, sobre todos os 

assuntos indagados nesta noite, comecei a entender os valores que é colocado no orçamento. 

Gostaria de saber qual é o representante legal do município e se a mercadoria é entregue 

diretamente a você ou vai para o Setor de Compras da Prefeitura. O Superintendente Macarrão que 

atesta apenas o que é repassado para minha secretaria. Quero agradecer a todos presentes nesta 

noite, estarei disponível sempre que for necessário, pois até quando for responsável pela LUZUP 

farei o que for necessário para atender a todas as solicitações sempre que possível. O Vereador 

Neto Cavalcante pede ao Superintendente que quando estiver em reunião com os demais 

secretários, esclareça que não é nada impossível comparecer a esta casa, queremos apenas 

esclarecer fatos, quando se trabalha com honestidade nada impede que tudo seja esclarecido:  

Macarrão: facultada a palavra O vereador Neto Cavalcante solicita da Secretaria de Saúde que seja 

informado a esta casa, uma data prevista  para inauguração do Posto de Saúde do Conjunto Padre 

Donald e o motivo porque ainda não foi entregue a população: O vereador Manoel Messias solicita 

da Secretaria de Educação e o do Prefeito que seja marcado uma reunião para tratar do assunto da 

folha 40 no plano de cargos e carreira, pede ainda que seja informado o dia marcado para essa 

reunião: A vereadora Maria José Gomes informa que mandou instalar pontos de internet na Praça 

Padre e na Praça do Mutirão, para que todos os estudantes possam acessar a internet para fazer 



seus trabalhos escolares, a senha é Maria de Tutu, tomei essa iniciativa depois de ver alguns jovens 

vir a do Sitio para minha casa para poder fazer seus trabalhos escolares. O Vereador Sandro Jorge 

parabenizar a nobre Vereadora pela iniciativa, é uma atitude nobre: O Vereador Neto Cavalcante 

parabeniza a Nobre Vereadora Maria pela iniciativa, peço ainda que os órgãos públicos veja o seu 

exemplo e abrace a ideia, hoje é uma necessidade para os jovens executarem seus trabalhos 

escolares: O Vereador Elton Costa parabeniza a Vereadora Maria pela brilhante iniciativa. Sobre a 

reposta da Secretaria de Educação parece uma brincadeira, ainda fala de uma educação de 

qualidade, onde existem alunos sem estudar até hoje, é complicado ser político e ver essas 

situações. Fiquei muito triste com a situação do aparecido, entendo perfeitamente a questão de 

segurança, mais temos que arrumar uma solução. Sobre a Cooperativa não gostei da ideia, tem algo 

errado, sem falar que agora está havendo demissões em massa, tudo muito estranho, pois vai gerar 

ainda mais despesa ao município. O Vereador Neto Cavalcante esclarece que sobre a Cooperativa 

em reunião a maioria dos vereadores da bancada foram contra, já ouvi pessoas falando que sobre 

isso nós vereadores já recebemos nossa parte, isso não é verdade, sempre brigamos pelo interesse 

e bem estar de todos os funcionários e, desde já digo que o Prefeito ficou bem balançado para não 

ter Cooperativa, no momento não nos favorece, pois toda a economia dever girar em nossa cidade. 

Tem horas que falta o ânimo, pois as críticas não são justas com os trabalhos que realizamos como 

vereadores, pior as críticas partem de pessoas que nunca procurou saber o trabalho do vereador, 

tampouco compareceram a esta casa para assistir uma sessão legislativa: O Vereador Elton Costa 

Acioli informa que já foi levado o caso da Cooperativa ao Ministério Público, está sendo avaliado e 

no tempo certo será tomado providencias se necessário for. Sobre a Serra da barriga, foi encontrado 

mais algumas urnas funerárias, o problema e que estão sendo levada da cidade e não estão 

voltando, trata-se do nosso patrimônio histórico. O Vereador Neto Cavalcante na qualidade de 

membro do comitê, informo que as urnas encontradas já voltaram uma parte para nossa cidade e 

as demais não voltaram ainda por falta de estrutura, mais está sendo resolvido tudo, podem ficar 

tranquilos que nos que formamos o comitê estamos bem atentos nesse sentido. O vereador Elton 

Costa Acioli esclarece a preocupação existe porque precisamos que o turismo seja direcionado 

também pra cidade, não apenas fique restrito a Serra da Barriga, precisamos crescer nesse sentido: 

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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